คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ที่ ๘๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่รำชกำรให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ
และลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติและรับผิดชอบ
-------------------------ด้วยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ มีกำรเปลี่ยนแปลงและสับเปลี่ยน
งำนของบุคลำกรหลำยตำแหน่ง เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน และเกิดประโยชน์ต่อรำชกำร ทั้งนี้
เพื่อให้กำรปฏิบัติและรับผิดชอบงำนรำชกำรในสำนักงำนดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย รวดเร็ว มีเจ้ำหน้ำที่
รับผิดชอบเป็นสัดส่วน งำนมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร
ฉะนั้ น อำศั ย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ วรรคสอง แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และอำศัยคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่
๑๐๙/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง กำรมอบอำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงประจำ
และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยรถรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอยกเลิกคำสั่งสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ที่ ๑๘๕/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๘ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๑ , ๔๑๔/๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ , ๒๔๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๑ , ๔๗/๒๕๖๑ สั่ง ณ
วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ , ๓๖/๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ , ๓๙๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๓
ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่รำชกำรให้ ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำง
ชั่วครำวปฏิบัติและรับผิดชอบ และให้ใช้คำสั่งนี้แทนโดยมอบหมำยหน้ำที่รำชกำรให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำร
เกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ จัดระบบบริหำรงำน
กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร ประสำน
กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำร
และอนุกรรมกำร ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิ กำรและสวัสดิภำพ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยใน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมอบหมำยให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
๑. นำงวัลลภำ นัครำเรือง ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ

รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผลและให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำนภำยใน
กลุ่มอำนวยกำร
/๒. ตรวจ วิเครำะห์...
-๒๒. ตรวจ วิเครำะห์ กลั่นกรอง เสนอแนะ แก้ไขปัญหำ และให้ควำมเห็นในกำรเสนองำน
ภำยในกลุ่มอำนวยกำร
๓. กำกับ เร่งรัดและติดตำมงำนและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มอำนวยกำร
รวมทั้งลูกจ้ำงทุกประเภท ให้เป็นไปตำมภำรกิจและนโยบำย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔. กำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนจัดระบบบริหำร
- งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนควบคุมภำยใน
- งำนพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
๕. เป็นเจ้ำหน้ำที่ทะเบียนและธุรกำรงำนสวัสดิกำรออมทรัพย์ของสำนักงำน
๖. งำนพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร
พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้มีผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่แทนตำมลำดับ ดังนี้
๑. นำงกุลธิดำ จรัสเกื้อกูลพงศ์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงจันทรัช พรหมรูปสวย

ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร

๒. นำงจันทรัช พรหมรูปสวย ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่

- หัวหน้ำงำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
- งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม เสนอแนะปรับปรุง
พัฒนำงำนและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพทั้งระบบ กลั่นกรองงำนเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มอำนวยกำร และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้
๑. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
- งำนปรับปรุงและพัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
- งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และห้องประชุมของสำนักงำน

- งำนรักษำควำมปลอดภัยของสำนักงำน / กำรอยู่เวรยำมรักษำควำมปลอดภัย
- งำนรักษำควำมปลอดภัยอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำในสังกัด
๒. กำรจัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรกำรประหยัดพลังงำน)
๓. ประสำนและดำเนินกำรจัดงำนวันสำคัญต่ำง ๆ ทั้งงำนรัฐพิธีและงำนรำชพิธีของ
หน่วยงำนในสังกัดและหน่วยงำนภำยนอก
๔. กำรจัดงำนโครงกำรวันสำคัญ ( วันข้ำรำชกำรพลเรือน,วันสงกรำนต์,วันสถำปนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ )
๕. งำนโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทุกประเภท
๖. กำรบันทึกขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของสำนักงำน
/๗. ดำเนินกำร...
-๓๗. ดำเนินกำรสรุปและเสนอขอเบิกเงินค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำรของ สพป.ยล.๑
๘. งำนโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัย ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
๙. งำนโครงกำรสวัสดิกำรเงินกู้เพื่อที่อยู่อำศัย ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัด
๑๐. งำนโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
๑๑. งำนกิจกำรฌำปนกิจสงเครำะห์เพื่อนสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ( พ.ส.ธ. )
๑๒. ประสำนและดำเนินกำรเกี่ยวกับสวัสดิกำรสงเครำะห์ศพของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
๑๓. ดำเนินกำรและให้กำรสนับสนุนนักศึกษำฝึกงำนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งระบบ
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓. นำงอรอนงค์ เมืองฝ้ำย ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประสำนและงำนเลือกและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม เสนอแนะ ปรับปรุง
พัฒนำงำนและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพทั้งระบบ กลั่นกรองงำนเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มอำนวยกำร และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้
๑. งำนกำรประสำนงำน
- งำนกำรประสำนภำยในและภำยนอกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนจัดทำข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
๒. งำนกำรจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

๓. กำรสรรหำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (กตปน.) .
๔. กำรสรรหำและกำรเลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๕. งำนยำนพำหนะ
- ดำเนินกำร กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงและกำหนด
ผู้รับผิดชอบ
พร้อมทั้งวิธีกำรบำรุงรักษำ และขออนุมัติเบิกจ่ำยค่ำน้ำมันเชื้อเพลิงตำมระเบียบ
๖. กำหนด วำงแผนและดำเนินกำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดตลอดปี
๗. งำนขอควำมร่วมมือกฐินพระรำชทำน และวันสำคัญด้ำนพระพุทธศำสนำ
๘. ควบคุม กำกับ งำนบริกำรอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้เข้ำร่วมประชุมของ สพป.ยล.๑
๙. งำนกำรจัดตั้งเครือข่ำยสถำนศึกษำในสังกัดและกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบเครือข่ำย
สถำนศึกษำ
๑๐. งำนกำรจัดกิจกรรมพบปะยำมเช้ำของหัวหน้ำส่วนรำชกำรจังหวัดยะลำ
/๑๑. ควบคุม...
-๔๑๑. ควบคุมและจัดทำทะเบียนวันลำทุกประเภทของบุคลำกรรวมทั้งลูกจ้ำงในกลุ่ม
อำนวยกำร
๑๒. งำนกำรให้ควำมช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ (เงินช่วยเหลือจำก สพฐ.)
๑๓. งำนประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ( ประชุมรอง ผอ.สพป.ยล.๑ ,
ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หน่วย , ประชุมข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำง )
๑๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๔. นำงบุสริน ซำอุ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำมระบบงำน
สำรบรรณ ของสำนักงำนให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง และควบคุมกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณทุกระบบ รวมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนำงำน และเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ กลั่นกรองงำนเสนอผู้อำนวยกำร
กลุ่มอำนวยกำร และรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนดังนี้
๑. งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรของสำนักงำนทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกรวม

ทั้งงำนของกลุ่มอำนวยกำรทำงระบบ Smart Area
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
- งำนกำรจัดเก็บและทำลำยหนังสือรำชกำรตำมระเบียบฯ รวมทั้งแฟ้มประวัติ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
-งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร
๒. รับหนังสือและเอกสำร พัสดุ จำกไปรษณีย์และหน่วยงำนต่ำง ๆ วิเครำะห์ดำเนินกำร
แจกจ่ำยกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง
๓. งำนแจ้งเวียนหนังสือ ระเบียบต่ำง ๆ จำกส่วนรำชกำรภำยนอกและส่วนรำชกำรที่
เกี่ยวข้องและแจ้งเวียนหนังสือภำยในกลุ่มอำนวยกำร
๔. งำนกำรตรวจเยี่ยมและกำรตรวจรำชกำรของ ผอ.สพป.ยล.๑
๕. กำรคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ของกระทรวงต่ำง ๆ
๖. กำรพิจำรณำคัดเลือกพ่อตัวอย่ำงและแม่ตัวอย่ำง
๗. งำนประสำนและดำเนินกำรเลือกตั้ง สส./สว.
๘. สรุปกำรใช้โทรศัพท์และโทรสำรประจำเดือนส่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
เพื่อเบิกจ่ำย
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย

/๕. นำงกุลธิดำ...

-๕๕. นำงกุลธิดำ จรัสเกื้อกูลพงศ์ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนประชำสัมพันธ์
มีหน้ำที่ ควบคุม ดูแล กำกับ ตรวจสอบติดตำมและเร่งรัดกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ พร้อมทั้งวำงแผน เสนอแนะ ปรับปรุงพัฒนำงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ กลั่นกรอง
งำนในกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ เพื่อเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร และมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. วิเครำะห์และสรุปผลประเด็นข้อมูลข่ำวสำรผลงำนและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
๒. กำรวำงแผนและจัดระบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและเผยแพร่ผลงำนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำในรูปแบบของเอกสำร
ข่ำวสำรสื่อ
Web Page และจดหมำยอีเลคทรอนิค โดยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั้งนักเรียน ครู

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรและผลกำรดำเนินงำน
๓. กำรตรวจสอบ ติดตำม สรุปและวิเครำะห์ข่ำวจำกสิ่งตีพิมพ์และข่ำวที่สื่อมวลชนเผยแพร่
๔. กำรอบรมเครือข่ำยประชำสัมพันธ์จังหวัดยะลำ และประชำสัมพันธ์ข่ำวเชิงรุกและเชิงรับ
และติดตำมข่ำวกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
๕. ติดตำมประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์เพื่อนำไปพัฒนำ ปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะๆ
๖. ศึกษำ รวบรวมข้อมูล สถิติและสรุปรำยงำนเกี่ยวกับงำนกำรประชำสัมพันธ์ภำรกิจของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด
๗. ประสำนงำนกับเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงำนเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์
๘. งำนกำรจัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศ ระบบเครือข่ำยบุคคล หน่วยงำน และรูปแบบ
อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม เพื่อกำรประสำนงำน
๙. งำนกำรจัดทำแผนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ และสถำนศึกษำโดยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง
นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑๐ ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ และสถำนศึกษำโดยผ่ำนสื่อต่ำงๆ และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม
๑๐. งำนกำรกำหนดกิจกรรมส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่องและประชำสัมพันธ์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่ำงต่อเนื่อง
๑๑. ผลิตสื่อข้อมูลข่ำวสำร บทควำม วำรสำร รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเลคทรอนิคและสื่อ
ในรูปแบบอื่นๆ
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
/๖. นำงรำณี...
-๖๖. นำงรำณี เหมศิริ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนจัดลำดับงำนเพื่อนำเสนอ ผอ.สพป.ยล.๑
๒. ติดต่อประสำนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ

ภำยนอกสำนักงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. งำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
-จัดตำรำงนัดหมำยและเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพป.ยล.๑
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรรวมทั้งกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรเดินทำงไป
รำชกำรตำมตำรำงนัดหมำย
๔. งำนเชิญ ผอ.สพป.ยล.๑ เข้ำร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๕. งำนควบคุมทะเบียนคำสั่ง ออกเลขคำสั่ง ประกำศและหนังสือรับรองทุกประเภท
๖. โครงกำรจังหวัดและอำเภอเคลื่อนที่
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๗. นำงสุภำวดี สุขวิชัย พนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำรของสำนักงำนทั้งจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
รวมทั้งงำน
ของกลุ่มอำนวยกำรทำงระบบ Smart OBec ทั้งระบบ
- จัดเก็บงำนที่เสนอทำงระบบ Smart OBec เสร็จสิ้นแล้วของทุกกลุ่มงำน
ในกลุ่มอำนวยกำร
- งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
๒. รำยงำนกำรลงเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรใน สพป.ยล.๑ ในโปรแกรม
Hip Time เสนอ ผอ.สพป.ยล.๑ ทุกวันทำกำร
๓. รับหนังสือและเอกสำร พัสดุ จำกไปรษณีย์และหน่วยงำนต่ำง ๆ วิเครำะห์ดำเนินกำร
แจกจ่ำยกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. กำรจัดทำเอกสำรและพัสดุของทำงรำชกำรเพื่อนำส่งไปรษณีย์ และกำรขอเบิกเงิน
ค่ำไปรษณีย์ประจำเดือนของสำนักงำน
๕. นำแฟ้มงำนที่ ผอ.กลุ่มผ่ำนเรียบร้อยแล้ว เสนอ รอง ผอ.สพป.ยล.๑
และ ผอ.สพป.ยล.๑ ตำมลำดับ
๖. ตรวจสอบแฟ้มงำนที่ ผอ.สพป.ยล.๑ ลงนำมแล้ว เสนอ ผวจ.ลงนำม
/๗. จัดทำสำเนำ....
-๗-

๗. จัดทำสำเนำบัญชีลงเวลำปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงชั่วครำว ส่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์เพื่อประกอบกำรเบิกจ่ำยค่ำจ้ำงทุกเดือน
๘. งำนขอควำมอนุเครำะห์และช่วยเหลือจำกหน่วยงำนอื่น
๙. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๘ . นำงสำวโนรียำ ยูโซะ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนโกตำบำรู
ช่วยรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. กำรรับหนังสือรำชกำรของกลุ่มงำนประชำสัมพันธ์จำกกลุ่มอำนวยกำร
๒. กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวเชิงรุกและเชิงรับและติดตำมข่ำวกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๓. ดำเนินกำรประชำสัมพันธ์ผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑และสถำนศึกษำโดยผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ที่เหมำะสม
๔. กำรส่งข้อมูลทำงไลน์ และทำง Face book ข้อควำมสำคัญและเร่งด่วนถึงผู้บริหำร
โรงเรียนและบุคลำกรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. กำรดำเนินกำรและประสำนกำรตอบแบบสอบถำมของหน่วยงำนต่ำง ๆ
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๙. นำยธนันต์ทัศน์ มุขยวัฒน์ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนปำโจ
ช่วยรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนด้ำนควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมปลอดภัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒. งำนรำยงำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ของสำนักงำนและสถำนศึกษำเกี่ยวกับภัยพิบัติต่ำง ๆ
๓. งำนวิทยุ สื่อสำร
๔. งำนด้ำนควำมมั่นคงและกำรรักษำควำมปลอดภัยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕. ดูแลตรวจสอบเครื่องเสียงห้องประชุมของ สพป.ยล.๑ ให้สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำ
๖. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. นำงสำวฟิร์ดำว อำเซ็งมำแบ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนตำสำ
ช่วยรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
ช่วยปฏิบัติงำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจสอบ กลั่นกรองงำนจัดลำดับงำนเพื่อนำเสนอ ผอ.สพป.ยล.๑

๒. ติดต่อประสำนกำรปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
สำนักงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
/๓. งำนเลขำนุกำร...
-๘๓. งำนเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
- จัดตำรำงนัดหมำยและเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องเสนอ ผอ.สพป.ยล.๑
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเดินทำงไปรำชกำรรวมทั้งกำรเบิกจ่ำยเงินในกำรเดินทำงไป
รำชกำรตำมตำรำงนัดหมำย
๔. งำนเชิญ ผอ.สพป.ยล.๑ เข้ำร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ
๕. งำนควบคุมทะเบียนคำสั่ง ออกเลขคำสั่ง ประกำศและหนังสือรับรองทุกประเภท
๖. โครงกำรจังหวัดและอำเภอเคลื่อนที่
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
กำรมอบหมำยงำนให้พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติและรับผิดชอบ
๑. พนักงำนขับรถยนต์ มีหน้ำที่ดังนี้
๑) บริกำรขับรถยนต์ไปรำชกำรตำมคำสั่งของ สพป.ยล.๑ หรือตำมที่ได้รับกำรมอบหมำย
๒) บำรุงตรวจสอบรถยนต์ โดยกำรตรวจสอบสภำพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง
ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำมันเบรค-ครัช ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว, ไฟเบรคไฟส่องสว่ำง,ไฟหน้ำไฟหรี่
ตรวจเช็คลมยำง ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจเช็คเครื่อง กรองอำกำศ และเครื่องปรับอำกำศ ให้อยู่ในควำม
พร้อมที่จะใช้งำนบริกำรได้ตลอดเวลำ
๓) รักษำควำมสะอำดของตัวรถ ปัดกวำดล้ำงเช็ดถูภำยในรถ-ภำยนอกรถ ที่ประจำอยู่ทุกคัน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยให้พร้อมที่จะให้บริกำรได้ทันที
๔) บันทึกกำรใช้รถทุกครั้งที่ไปรำชกำร และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกำรใช้รถ
๕) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑.๑ นำยวรำวุธ สำมะ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำหมวดรถยนต์
ควบคุม กำกับ ดูแลกำรให้บริกำรรถยนต์ จัดลำดับกำรบริกำรรถยนต์ให้กับบุคลำกรในสำนักงำนงำนที่ต้องกำร
ใช้รถยนต์ ตำมควำมเหมำะสม และรับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กจ ๗๐๑ ยะลำ และนข ๑๘๑๙ ยะลำ
๑.๒ นำยวิเชษฐ์ บำยอ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถยนต์ รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน
กค ๕๓๐๑ ยะลำ
๑.๓ นำยฮำซัน มอลีลอ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร โรงเรียนบ้ำนตะโละหะลอ

ช่วยรำชกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑ ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์
รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กค ๔๐๘๖ ยะลำ
๒. ช่ำงสี ช่ำงปูน ช่ำงไฟฟ้ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว มีหน้ำที่ดังนี้
๒.๑ นำยประนอม หลักทองคำ ตำแหน่ง ช่ำงปูน ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์
รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน นข ๑๒๙๖ ยะลำ , กง ๕๐๓๒ ยะลำ และทำหน้ำที่พนักงำน COPY PRINT
/๒.๒ นำยสมบูรณ์...
-๙๒.๒ นำยสมบูรณ์ จันทน์ผลิน ตำแหน่ง ช่ำงสี ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์
รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน นข ๑๓๙๑ ยะลำ และหมำยเลขทะเบียน กจ ๗๕๑๑ ยะลำ
๒.๓. นำยสมนึก สุวรรณ์ ตำแหน่ง ช่ำงสี ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์
รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน กค ๕๓๐๒ ยะลำ
๒.๔ นำยอุทัย ทิพย์ภักดี ตำแหน่ง ช่ำงสี มีหน้ำที่ประสำนงำน ควบคุมและดูแลกำรรักษำควำม
สะอำด พัฒนำซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอำคำรสถำนที่ บ้ำนพักรำชกำรที่อยู่ในควำมดูแลของ สพป.
ยล.๑ รวมถึงกำรจัดสถำนที่ในวันสำคัญต่ำง ๆ ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแล เปิด-ปิด ประตู หน้ำต่ำง ทำควำมสะอำดห้องทำงำนรวมถึง
ห้องน้ำ-ห้องส้วม ทั้งภำยนอกและภำยใน (อำคำรชั้นล่ำงกลุ่มอำนวยกำร ,กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ)และ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
๒. จัดส่งหนังสือรำชกำรที่ทำกำรไปรษณีย์ยะลำ และหน่วยงำนอื่นภำยในเขต
เทศบำลนครยะลำ
๓. ดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ ประปำตำมอำคำรที่รับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์ กรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่
พนักงำนขับรถยนต์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ และให้รับผิดชอบรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน ๙ ษ ๔๐๑๕ กทม
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒.๕ นำยดำเลง ลำเตะ ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแล เปิด -ปิด ประตู หน้ำต่ำง
ทำควำมสะอำดทั้งภำยนอกและภำยใน ห้ องทำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยรวมถึ ง ห้ องน้ำ – ห้ องส้ ว ม และ
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอำคำรสถำนที่ บ้ำนพักรำชกำรที่อยู่ในควำมดูแล
ของ สพป.ยล.๑ รวมถึงกำรจัดสถำนที่ในวันสำคัญต่ำง ๆ ดังนี้
๑. อำคำรชั้นบน กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
๒. ห้องศูนย์สื่อฯ , ห้องทำงำนศูนย์ DLITE , ห้องพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ,

ห้องตรวจสอบภำยใน รวมทั้งทำงเข้ำห้องประชุมดำหลำ
๓. ดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้ำ ประปำตำมอำคำรที่รับผิดชอบ
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๒.๖ นำยสนธยำ ด ำแก้ว ตำแหน่ง ช่ำงปูน มี ห น้ำที่รับผิดชอบ ดูแล รักษำควำมสะอำด
พัฒนำสภำพแวดล้อม ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภำยในและภำยนอกอำคำรสำนักงำน และบ้ำนพักรำชกำรที่อยู่
ในควำมดูแล ของ สพป.ยล.๑ และจัดสถำนที่ในวันสำคัญต่ำง ๆ ร่วมกับนำยอิบรอเฮง หะยีอำซำ
๑. รับผิดชอบดูแลวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงำนอำคำรสถำนที่ ของ สพป.ยล.๑
๒. ดูแล บำรุงรักษำต้นไม้ในกระถำง ตัดหญ้ำบริเวณสวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และรักษำควำมสะอำดบริเวณรอบอำคำร ทั้งหมด รวมทั้งโรงจอดรถจักรยำนยนต์และ
รถยนต์ให้สวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. จัดสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม/วันสำคัญต่ำง ๆ
๓. ขับรถยนต์ส่วนกลำง กรณีพนักงำนขับรถยนต์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่พนักงำน
ขับรถยนต์ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้
๔.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
/๒.๗ นำยสมศักดิ์...
-๑๐๒.๗ นายสมศักดิ์ ไชยชนะ ลูกจ้างประจา ตาแหน่งช่างสี มีหน้าที่รับผิดชอบ เปิด – ปิด
ประตู หน้าต่าง ทาความสะอาดห้องประชุม ห้องทางาน และพัฒนาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาด ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งห้อง
รอง ผอ.สพป.ยะลา ๑ และบริเวณหน้าห้องรวมถึงบันไดหน้าห้อง
๒. ดูแลรักษาความสะอาด ห้องศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา รวมถึงบริเวณทางเดิน
หน้าห้อง
๓. เปิด – ปิด ดูแลความสะอาดห้องประชุมบุหงาตันหยง และบริเวณด้านหน้าที่จัด
อาหาร ให้เรียบร้อย สวยงาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้งานตลอดเวลา
๔. ดูแลความสะอาดห้องประชุมรายา รวมถึงบริเวณหน้าห้อง และบันได้หน้าห้องรายา
บันไดด้านข้างทั้งซ้ายและขวา จัดห้องประชุมให้เรียบร้อย สวยงาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ร่วมกับ
นางแยนะ อายะมะโซ และนางมารียา แกสมาน
๕. จัดประดับตกแต่งห้องประชุม หรือบริเวณสานักงาน ในทุกกิจกรรมของ
สพป.ยะลา ๑
๖. จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม/วันสาคัญต่าง ๆ ผูกผ้าระบาย ตกแต่งให้สวยงาม
๗. ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ในกระถางและสวนหย่อม ในส่วนที่รับผิดชอบ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๘ นายอิบรอเฮง หะยีอาซา ลู กจ้างชั่วคราว มีห น้าที่รับผิ ดชอบดูแลรักษาความสะอาด
พัฒนาสภาพแวดล้อม ซ่อมแซม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารสานักงาน และบ้านพักราชการที่อยู่

ในความดูแลของ สพป.ยะลา ๑ รวมถึงการจัดสถานที่ในวันสาคัญและกิจกรรมต่าง ๆ ของ สพป.ยะลา ๑ ร่วมกับ
นายสนธยา ดาแก้ว ดังนี้
๑. รับผิดชอบดูแลวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอาคารสถานที่ของ สพป.ยะลา ๑
๒. ดูแล บารุงรักษาต้นไม้ในกระถางต่าง ๆ ตัดหญ้าบริเวณสวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และรักษาความสะอาดบริเวณรอบอาคารทั้งหมด
๓. จัดสถานที่ในการจัดกิจกรรม/วันสาคัญต่าง ๆ รวมถึงประดับธงและผูกผ้าระบาย
ตกแต่งให้สวยงาม ร่วมกับนายสมศักดิ์ ไชยชนะ
๔. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กรณีพนักงานขับรถยนต์ไม่เพียงพอ หรือในกรณีที่
พนักงานขับรถยนต์ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๙ นางแยนะ อายะมะโซ ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เปิด – ปิด ประตู
หน้าต่างทาความสะอาดห้องทางาน และพัฒนาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งทาความสะอาดห้องน้า
ห้องส้วม ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความสะอาดห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล รวมถึงห้องน้าหน้าห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
/๒. ดูแลรักษา...
-๑๑๒. ดูแลรักษาความสะอาดห้องลูกจ้าง และบริเวณหน้าห้องลูกจ้างตลอดถึงใต้บันได
ข้างห้องศูนย์อิสลามฯ
๓. รับผิดชอบจัดเก็บ ดูแลรักษาอุปกรณ์งานบ้านงานครัว และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. บริการอาหารในการประชุมของ สพป.ยะลา ๑ ร่วมกับนางมารียา แกสมาน
๕. เปิด-ปิด และดูแลรักษาความสะอาด ห้องประชุมดาหลา และห้อง Conference
๖. ดูแลความสะอาดห้องประชุมรายา รวมถึงบริเวณหน้าห้อง และบันได้หน้าห้องรายา
บันไดด้านข้างทั้งซ้ายและขวา จัดห้องประชุมให้เรียบร้อย สวยงาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้งานตลอดเวล
ร่วมกับ นายสมศักดิ์ ไชยชนะ และนางมารียา แกสมาน
๗. ดูแลตรวจสอบเครื่องเสียงห้องประชุมทุกห้อง ในกรณีที่มีการประชุม
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๒.๑๐ นางมารียา แกสมาน ลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล เปิด – ปิด ประตู
หน้าต่างทาความสะอาดห้องทางาน และพัฒนาซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งทาความสะอาดห้องน้า
ห้องส้วม ดังนี้
๑. ดูแลรักษาความความสะอาดห้องผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต ๑ รวมถึงบริเวณหน้าห้องและบันไดหน้าห้อง ผอ.สพป.ยะลา ๑
๒. ดูแลเปิด – ปิด และทาความสะอาดห้องประชุมรายา รวมถึงบริเวณหน้าห้อง และ

บันได้หน้าห้องรายา บันไดด้านข้างทั้งซ้ายและขวา จัดห้องประชุมให้เรียบร้อย สวยงาม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้
งานตลอดเวลา ร่วมกับนายสมศักดิ์ ไชยชนะ และนางแยนะ อายะมะโซ
๓. ดูแลรักษาความสะอาดห้องทางานกลุ่มนโยบายและแผน และบริเวณหน้าห้อง
๔. ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้าผู้หญิง หน้าห้องกลุ่มนโยบายและแผน
๕. บริการอาหารในการประชุมของ สพป.ยะลา ๑ ร่วมกับนางแยนะ อายะมะโซ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. ยำมรักษำควำมปลอดภัย มีหน้ำที่ดังนี้
๑) รับผิดชอบรักษำควำมปลอดภัยทรัพย์สินของ สพป.ยล.๑
๒) ดูแล ตรวจสอบรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ ที่เข้ำ-ออก สพป.ยล.๑ ตรวจสอบ รำยงำน
กำรชำรุดของระบบไฟฟ้ำ แสงสว่ำง เพื่อป้องกันกำรโจรกรรมนอกเวลำปฏิบัติรำชกำร
๓) กำรบริกำรจรำจร ทำหน้ำที่อำนวยควำมสะดวก ในกำรใช้ยวดยำนพำหนะใน
สพป.ยล.๑
๔) ควบคุมดูและกำรนำสิ่งของเข้ำ – ออก สพป.ยล.๑
๕) เดินตรวจตรำทั่วบริเวณอำคำรสำนักงำน และเฝ้ำระวังภัยต่ำง ๆ
๖) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓.๑ นำยธนวัฒน์ นำชัยเวียง ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัย ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (หรือตำมห้วงระยะเวลำที่ได้รับมอบหมำย) หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบทุกครั้ง
/๓.๒ นำยซำฟำวี...
-๑๒๓.๒ นำยซำฟำวี อำยะมำโซ ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัย ตั้งแต่เวลำ ๑๖.๐๐– ๒๔.๐๐ น. (หรือตำมห้วงระยะเวลำที่ได้รับมอบหมำย) หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบทุกครั้ง
๓.๓ นำยมำดี เซะบำกอ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำม
รักษำควำมปลอดภัย ตั้งแต่เวลำ ๒๔.๐๐– ๐๘.๐๐ น. (หรือตำมห้วงระยะเวลำที่ได้รับมอบหมำย) หำกมีกำร
เปลี่ยนแปลง ให้รำยงำนผู้อำนวยกำรกลุ่มทรำบทุกครั้ง
งำนพิเศษที่ปฏิบัติร่วมกัน
๑. งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.ยล.๑ รวมถึงจัดสถำนที่
ในกำรจัดกิจกรรม/วันสำคัญต่ำง ๆ
๒. งำนพัฒนำบ้ำนพัก ผอ.สพป.ยล.๑ และบ้ำนพักที่อยู่ในควำมดูแลของ สพป.ยล.๑
๓. งำนพัฒนำอำคำร ทำควำมสะอำดและจัดห้องประชุม

สำหรับพนักงำนขับรถยนต์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๑
มี จำนวน ๗ คน ประกอบด้วย
๑.
นำยวรำวุธ สำมะ
๒. นำยประนอม หลักทองคำ
๓. นำยสมบูรณ์ จันทน์ผลิน
๔. นำยสมนึก สุวรรณ์
๕. นำยวิเชษฐ์ บำยอ
๖. นำยฮำซัน มอลีลอ
มีหน้ำที่รับผิดชอบดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณโรงจอดรถยนต์ส่วนกลำง และรถยนต์
ส่วนกลำงที่ตนเองรับผิดชอบ
อนึ่ง ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ขับรถยนต์รำชกำรในแต่ละครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นภำรกิจของ
แต่ละวัน ให้นำรถยนต์เข้ำจอดประจำที่ให้เรียบร้อยก่อนเวลำ ๑๖.๓๐ น. ยกเว้นไปรำชกำรต่ำงจังหวัดหรือปฏิบัติ
ภำรกิจต่อเนื่อง แต่เมื่อเสร็จสิ้นก็ให้นำรถยนต์จอดประจำที่เช่นกัน
ให้ ทุ กคนช่ ว ยกั น ตรวจสอบ ดูแ ล บำรุ ง รัก ษำระบบไฟฟ้ ำ เครื่อ งปรับ อำกำศ ระบบประปำ
พร้อมทั้งกำรเปลี่ยนอุปกรณ์บริเวณที่รับผิดชอบ ให้อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ดี หำกต้องกำรใช้วัสดุ อุปกรณ์
ในกำรซ่อมแซม หรือไม่สำมำรถที่จะดำเนินกำรได้ด้วยตนเอง ให้บันทึกแจ้งให้ทรำบโดยทันที และให้ผู้ที่ได้รับกำร
มอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด และร่วมปฏิบัติงำนสำคัญเร่งด่วนหรืองำนที่ต้องให้ควำม
ร่วมมือเป็นกรณีพิเศษ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำย ปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ทุกประกำร เพื่อให้เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร

/กลุ่มนโยบำยและแผน...
-๑๓กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น วิเคราะห์
การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทา
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ องหรื อที่ ได้ รั บมอบหมาย โดยมอบหมายให้ ข้าราชการ พนั กงานราชการ ปฏิ บั ติและ
รับผิดชอบ ดังนี้

๑. นำงพัชรียำ ปรีดำงกูร ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
มีหน้ ำที่รั บผิดชอบกำรปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ อำนวยกำรกลุ่ม ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกลุ่มงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อยและภำยในระยะเวลำที่กำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนวิชำกำร งำน
วิเครำะห์นโยบำยและแผน และปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก รวมทั้งปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ภำรกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นกรอบแนวทำง
ในกำรจัดทำแผนงำน แผนงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ของส่วนรำชกำร ให้บรรลุภำรกิจที่กำหนดไว้และเกิด
ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัด และ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
เพื่อกำหนดนโยบำย แผนงำน โครงกำร เพื่อปรับปรุงแผนงำนให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น และเป็นแนวทำงพัฒนำปรับปรุง
กำหนดนโยบำยและแผนงำนในครั้งต่อไป
๓. ศึกษำวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและจัดทำรำยกำรกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำม
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประจำปี (รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจำปี) ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. ตรวจ วิเครำะห์ กลั่นกรอง และให้ควำมเห็นในกำรเสนองำนภำยในกลุ่ม นำเสนอ
ผ่ำนรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพิจำรณำสั่งกำร
๕. ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึกอบรมบุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัด
เกี่ยวกับกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติกำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต
1 ตามคาสั่งที่ 405/2561 เรื่อง การมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 ให้ผู้อานวยการกลุ่มปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ที่ 101/2561 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใช้งานในระบบ
KTB Corporate Online (Company User)
/๖.๓ ปฏิบัติหน้ำที่...
-๑๔6.3 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ตามคาสั่งที่ 244/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561
6.4 การนาเสนอผลการดาเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

6.5 การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.6 การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของกลุ่มนโยบายและแผน
6.7 การดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงาน ของกลุ่มนโยบายและแผน
6.8 การดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มนโยบายและแผน
6.9 การดาเนินงานตามตัวชี้วัด วาระจังหวัดยะลา
6.10 งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หากผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มี
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ตามลาดับดังนี้
๑. นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
๒. นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง เรียบร้อยและภายในระยะเวลาที่กาหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านงานบริหารงบประมาณ การ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุม ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณทุกประเภทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. บริหารจัดการงบประมาณของผลผลิต/โครงการ ในส่วนประเภทรายจ่ายและรายการ ดังนี้
- งบกลาง
- งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
รายการ งบประจา และงบพัฒนา ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รายการ ติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
รายการ ค่าใช้จ่ายในการในการเดินทางไปราชการ
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
รายการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
- งบประมาณจากหน่วยงานอื่น (ศอ.บต. จังหวัด อบจ. ฯลฯ)
3. บริหารจัดการงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี
ลักษณะงานที่ รับผิดชอบในการดาเนินงาน ดังนี้
3.1 การขอตั้งงบประมาณ
3.2 การรับและจัดสรรเงินประจางวด
๓.3 การจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด
3.๔ การควบคุม กากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
/๓.๕ การขอใช้เงิน...
-๑๕3.๕ การขอใช้เงินเหลือจ่าย
4. การบริหารจัดการงบประมาณจากแผนงาน/โครงการพิเศษ,โครงการตามพระราชดาริ/พระราช
ประสงค์ และองค์กรเอกชน
5. พัฒนาและดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของสานักงานและ
สถานศึกษา

6. ให้คาปรึกษา ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
7. การวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
1. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร
2. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

3. นางระวิวรรณ ธรรมสะโร ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. บริหารจัดการงบประมาณของผลผลิต/โครงการ ในส่วนประเภทรายจ่ายและรายการ ดังนี้
- งบบุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ)
- งบดาเนินงาน
รายการค่าจ้างชั่วคราว , วิทยากรสอนอิสลามศึกษา , ค่าตอบแทนพิเศษ
รายการค่าเช่าบ้าน รายการประสบอุบัติภัย
รายการงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(งบประมาณเกี่ยวกับการจ้างบุคลากร)
- งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
รายการ ประสบอุบัติภัย
- งบเงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนทั่วไป) โดยมีลักษณะงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) การขอตั้งงบประมาณ
๒) การรับและจัดสรรเงินประจางวด
๓) การจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔) การควบคุม กากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2. ให้คาปรึกษา การให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับงานงบประมาณและระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
๓. การวิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิเคราะห์งบประมาณ
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางระวิวรรณ ธรรมสะโร ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
1. นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
/๔. นางอังคณา...
-๑๖๔. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ในกลุ่ มงาน ให้ สามารถปฏิบั ติ งานด้วยความถูกต้ อง เรี ยบร้ อยและภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่ างมี

ประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงาน ในภารกิจกลุ่มงานนโยบาย และแผน
การปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยาก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ภารกิจหลัก และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดยะลา และผลการดาเนินงาน รายงานการศึกษาวิจัยที่ผ่านมา ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
เพื่อเป็นข้อมูลภาพรวม ในการวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 จัดทานโยบาย จุดเน้น และเป้าหมายการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1 ทบทวนภารกิจ นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา
2.2 ประมวลวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ประเมินสถานภาพของเขตพื้นที่การศึกษา และ
ปัญหาความต้องการในการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เป้ าหมายผลผลิ ต ผลลั พธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และกรอบแผนงาน/โครงการ ในการจั ดท าแผนพั ฒนา
การศึกษา (แผนกลยุทธ์ระยะ 3 – 5 ปี) และแผนปฏิบัติการประจาปี
2.3 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี) เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
2.4 จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ (แผนขอเงิน : งบดาเนินงาน)
และ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนใช้เงิน : งบบริหารจัดการ สพท.)
2.5 วิ เคราะห์ กลั่ นกรอง และจั ดล าดั บความส าคั ญของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ การ
ประจาปี ให้สอดคล้องตามประเด็นนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให้การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.6 วิเคราะห์ และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ตามเป้าหมาย จุดเน้น ตัวชี้วัดที่กาหนด
3. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัด วิเคราะห์
สภาพปัจจุบัน ด้านการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมด้านอื่นๆ ตามบริบทของเขตพื้นที่
3.2 การประสานร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยะลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต. ) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. งานการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก การขยายชั้นเรียน และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 การจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 การขยายชั้นเรียนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 งานประสานองค์กรปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.4 นาเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.ยะลา)
/๕. งานบริหารจัดการ...
-๑๗5. งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
5.1 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
5.2 การจัดทาแผนบริหารจัดการและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
5.3 การบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

5.4 การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
๖. งานบริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบาย/โครงการสาคัญประจาปี
6.1 โครงการโรงเรียนสานพลังประชารัฐ
6.2 โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.3 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
6.4 โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
6.5 โครงการอื่น ๆ ตามนโยบาย
7. งานประสานการพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาพิเศษ และสถานศึกษาสงเคราะห์
8. งานจัดทาแผนการกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
๑. นางพัชรียา ปรีดางกูร
2. นางสาวรอฮานี กาจิ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
พนักงานราชการ

5. นางสุกัญญา นาชัยเวียง ตาแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในฐานะหัวหน้างานที่ต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงานให้สามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงในด้านการ
ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก รวมทั้งปฏิบัติงานหน้าที่ ดังนี้
1. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ สพฐ.
1.1 ศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น งานตามนโยบายส าคั ญ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายไตรมาส
1.3 ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของ สพฐ. ( ติดตามภาคสนาม และรายงานผ่านระบบ E-MES)
1.4 การรายงานผลการดาเนินงานนโยบายสาคัญ ตามระบบ E-MES ของ สพฐ.

/๒. การพัฒนา...
-๑๘2. การพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
2.1 ศึกษาสภาพการดาเนินงาน โดยการติดตามประเมินผลและรายงานการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 ศึกษาองค์ความรู้ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลและรายงาน

2.3 จัดทากรอบแนวคิด การพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและรายงาน ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การติดตามรายงาน รายการ “พุธเช้า....ข่าว สพฐ.”
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางสุกัญญา นาชัยเวียง ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
๑. นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ
2. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
6. นางสาวรอฮานี กาจิ ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ สพฐ.
1.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ รายละเอี ยดนโยบาย กลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ของ
กระทรวงศึ กษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จั งหวั ด ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาแผนกากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และแผนติ ดตามนโยบายส าคั ญ/เฉพาะกิ จของกระทรวงศึ กษาธิ การ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
1.3 จัดทาเครื่องมือกากับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเครื่องมือติดตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตาม ต่อผู้บริหารรายไตรมาส
2. การติดตามและรายงานการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ รายละเอียดประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2.2 การประสานแผนการกากับ ติดตาม นิเทศและตรวจราชการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่ 8 กับสานักงานศึกษาธิการภาค 8
และผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสานักงานจังหวัดยะลา
2.3 การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สาคัญตาม
นโยบายรัฐบาล และตามนโยบายการตรวจราชการ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจาเขตตรวจราชการที่
8 และการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2.4 วิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ นาเสนอผู้บริหาร และแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้องนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนางาน
3. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
/๓.๑ ศึกษาวิเคราะห์...
-๑๙3.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ของ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี และร่วมจัดทารายงานผลการดาเนินงานภาพรวมของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาเสนอต่อสานักงานศึกษาธิการภาค 8 และสานักพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.)
4. การรายงานผลการดาเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4.1 รายงานผลการดาเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ห้วงระยะเวลาทุก 15 วัน ต่อ ศูนย์ประสานงานและ
บริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)
4.2 รายงานผลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประจาเดือน ต่อสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
5. การจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปี ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. การรายงานผล ตามแบบประเมินผลการดาเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๗. ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี
7.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดยะลา เพื่อร่ วมวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7.1.2 ประมวลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัญหาความต้องการในการจัดการศึกษาของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต มาตรการ และตัวชี้วัด ใน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์ระยะ 3 – 5 ปี) และ แผนปฏิบัติการประจาปี
7.1.3 ประสานและร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี) เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
7.1.4 ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (แผนขอเงิน : งบดาเนินงาน )
และประสานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนใช้เงิน : งบบริหารจัดการ สพท.)
7.1.4 ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และสรุป
รายงานผลรายไตรมาส
7.2 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
7.2.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตามบริบทของเขตพื้นที่
7.2.2 ประสานร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยะลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต. ) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/๗.๓ งานจัดทาแผน...
-๒๐7.3 งานจัดทาแผนการกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางสาวรอฮานี กาจิ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้

1. นางสุกัญญา นาชัยเวียง
2. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
3. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

7. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างานซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่ในกลุ่ มงาน ให้ สามารถปฏิบั ติ งานด้วยความถูกต้ อง เรี ยบร้ อยและภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญงานสู งมากในภารกิจกลุ่ มงานข้ อมู ล
สารสนเทศ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาที่ยากมาก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย แนวนโยบายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและพัฒนาระบบตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
และจัดการศึกษา
3 . ควบคุมการใช้ระบบข้อมูล และการบริหารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน
4. ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
4.1 ศึกษา วิเคราะห์โปรแกรมที่หน่วยงานส่วนกลางกาหนด/พัฒนาให้เขตพื้นที่
4.2 จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
4.3 ทดลองการใช้โปรแกรมและประเมินผลการใช้โปรแกรม
4.4 ประสานให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
5. การให้คาปรึกษา การให้ความรู้ และการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการใช้คอมพิวเตอร์
6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตาม ประสาน การจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานตามฐานข้อมูลกลางและ
ข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน และสถานศึกษา ดังนี้
6.๑ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center (DMC) จานวน ๓
ระยะ คือ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และสิ้นปีการศึกษา
6.๒ ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ สพฐ.ในระบบ Education Management
Information System (EMIS) ประกอบด้วย ข้อมูลจานวน ๖ รายการ คือ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรในโรงเรียน ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
6.๓ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในระบบ B_OBEC
6.๔ จัดทาสรุปสารสนเทศทางการศึกษาประจาปีและสถิติข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี
6.5 ข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ของหน่วยงานและสถานศึกษา
7. ประสานงานกับจังหวัด ในการจัดทาข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) และศูนย์ข้อมูลกลาง
ของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดยะลา
8. ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
/๙. ศึกษา วิเคราะห์...
-๒๑9. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สพป.ยล.1 เว็ปไซต์ http://110.78.35.107/aoc/
10. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.ยล.1 เว็ปไซต์ http://110.78.35.107/plan/

11. ปฏิบัติหน้าที่ งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
11.1 งานสารบรรณและงานทะเบียนรับหนังสือราชการ
(1) รับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน ตามระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สานักงานกาหนด (Smart OBEC , E-filing สพฐ. , E-filing ศอ.บต. , )
(2) ตรวจสอบการรับ-ส่งหนังสือราชการทางเว็ปไซต์ตามระบบเครือข่ายของ
กลุ่มนโยบายและแผน และควบคุมการส่งต้นเรื่องหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกลุ่ม
(3) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณของกลุ่มให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบายและแผน
11.2 งานประสานและให้บริการ
(1) ประสานงานในฐานะเลขานุการผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
(2) ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มงาน
ภายในกลุ่มนโยบายและแผน หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงาน
(3) งานควบคุมการลา การไปราชการของบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน
และประสานกับกลุ่มอานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงเวลาการปฏิบัติงาน
(4) งานเบิกจ่ายพัสดุในกลุ่ม รวมทั้งประสานการจัดซื้อ – จัดจ้าง ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน
(5) ประสานงานการเวียนหนังสือราชการในกลุ่มนโยบายและแผน และงาน
เก็บรวบรวมหนังสือเวียน ระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ
11.3 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทางด้านนโยบายและแผน และข้อมูลทาง
การศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายและแผน ข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณา และแจ้งต่อบุคลกรภายในกลุ่มนโยบายและแผน
(3) จัดประชุมและจัดทารายละเอียดวาระการประชุม กลุ่มนโยบายและแผน
(4) จัดทารายงานการประชุมกลุ่มนโยบายและแผนเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
และแจ้งเวียนรายงานการประชุมให้บุคลกรภายในกลุ่มทราบและดาเนินการตามมติที่ประชุม
11.4 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
(1) ศึกษา วิเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
(2) การรวบรวม กลั่นกรอง จัดเก็บองค์ความรู้ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
กลุ่มนโยบายและแผน
(3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ของบุคลากรในการประชุม
กลุ่มนโยบายและแผน และนาเผยแพร่ทางระบบ OBEC KM ระบบจัดการความรู้ของ สพป.ยล.1
(4) สรุป รวบรวมและจัดทารายงานผลองค์ความรู้ของกลุ่มนโยบายและแผน
/๑2. ปฏิบัติงานอื่นๆ...
-๒๒12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
1. นางสาวการะตี พึ่งสยม

พนักงานราชการ

2. นางสาวรอฮานี กาจิ

พนักงานราชการ

8. นางสาวการะตี พึ่งสยม ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ศึกษา วิเคราะห์โปรแกรมที่หน่วยงานส่วนกลางกาหนด/พัฒนาให้เขตพื้นที่
1.2 จัดทาคู่มือการใช้โปรแกรม
1.3 ทดลองการใช้โปรแกรมและประเมินผลการใช้โปรแกรม
1.4 ประสานให้มีการพัฒนาบุคลากรผู้ใช้โปรแกรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตาม ประสาน การจัดทาระบบข้อมูลพื้นฐานตามฐานข้อมูลกลาง
และข้อมูลสารสนเทศตามความต้องการของหน่วยงาน และสถานศึกษา ดังนี้
2.๑ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ Data Management Center (DMC) จานวน 3
ระยะ คือ ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ และสิ้นปีการศึกษา
2.๒ ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ สพฐ.ในระบบ Education Management
Information System (EMIS) ประกอบด้วย ข้อมูลจานวน ๖ รายการ คือ ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของโรงเรียน ข้อมูลครู
และบุคลากรในโรงเรียน ข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2.๓ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษาในระบบ B_OBEC
2.๔ จัดทาสรุปสารสนเทศทางการศึกษาประจาปีและสถิติข้อมูลย้อนหลัง ๕ ปี
2.5 ข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) ของหน่วยงานและสถานศึกษา
3. การฝึกอบรมบุคลากรของสถานศึกษา เกี่ยวกับงานข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
4. ประสานงานกับจังหวัด ในการจัดทาข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) และศูนย์ข้อมูล
กลางของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดยะลา
5. ประสานงานกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา
สพป.ยล.1 เว็ปไซต์ http://110.78.35.107/aoc/
7. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทาและประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.ยล.1 เว็ปไซต์ http://110.78.35.107/plan/
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8.1 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านบุดี อาเภอเมืองยะลา สัปดาห์ละ 2 วัน
(วันพฤหัสบดี และวันศุกร์)
a. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ หาก นางสาวการะตี...
-๒๓หาก นางสาวการะตี พึ่งสยม ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
๑. นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด
2. นางสาวรอฮานี กาจิ

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
พนักงานราชการ

9. นางสาวมัทรีย์ สะอิ ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ สพฐ.
1.1 ศึ กษา วิ เคราะห์ รายละเอี ยดนโยบาย กลยุ ทธ์ และแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี ของ
กระทรวงศึ กษาธิการ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จั งหวั ด ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาและ
สถานศึกษา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทาแผนกากับ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และแผนติ ดตามนโยบายส าคั ญ/เฉพาะกิ จของกระทรวงศึ กษาธิ การ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
1.3 จัดทาเครื่องมือกากับติดตามตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และเครื่องมือติดตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 นาเสนอข้อมูลการดาเนินงานตามแผนกากับติดตาม ต่อผู้บริหารรายไตรมาส
2. งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
2.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ของ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.2 กากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.3 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจาปี และร่วมจัดทารายงานผลการดาเนินงานภาพรวมของแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาเสนอต่อสานักงานศึกษาธิการภาค 8 และสานักพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สพก.จชต.)
3. ร่วมปฏิบัติงานกลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดยะลา เพื่อร่ วมวางแผนกาหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3.1.2 ประมวลวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และปัญหาความต้องการในการจัดการศึกษาของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เป้าหมายผลผลิต มาตรการ และตัวชี้วัด ใน
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์ระยะ 3 – 5 ปี) และ แผนปฏิบัติการประจาปี
3.1.3 ประสานและร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (แผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี) เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ของเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
/3.1.4 ร่วมจัดทาแผน...
-๒๔3.1.4 ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ (แผนขอเงิน : งบดาเนินงาน )
และประสานร่วมจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (แผนใช้เงิน : งบบริหารจัดการ สพท.)
3.1.4 ติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี และสรุป
รายงานผลรายไตรมาส
3.2 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3.2.1 ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย เป้าหมาย จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาจังหวัด
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันการจัดการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ตามบริบทของเขตพื้นที่
3.2.2 ประสานร่วมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด กับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยะลา ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต. ) ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2.3 งานจัดทาแผนการกาหนดที่ตั้งสถานศึกษา (School Mapping)
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หาก นางสาวมัทรีย์ สะอิ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ตามลาดับ ดังนี้
1. นางสุกัญญา นาชัยเวียง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชานาญการ
2. นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นางสาวรอฮานี กาจิ
พนักงานราชการ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ ศึกษำ
วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ ดำเนิ นกำรวิเ ครำะห์ และปฏิบั ติงำนระบบคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑. นำยอครัญญ บำกำ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อีกตำแหน่งหนึ่ง ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตำม ประเมินผล ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหำ
กำรปฏิบัติงำนภำยในกลุ่ม
๒. ตรวจ วิเครำะห์ กลั่นกรองและให้ควำมเห็นในกำรเสนองำนภำยในกลุ่ม
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
หากผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ทาหน้าที่แทนตามลาดับ ดังนี้
/๑. นายดลเหล๊ะ...
-๒๕๑. นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้า

ตาแหน่งพนักงานราชการ

๒. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะ
๓. นายรอมฏอน อุทาย

ตาแหน่งพนักงานราชการ
ตาแหน่งพนักงานราชการ

งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะ ตาแหน่ง พนักงานราชการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผนและดาเนินการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. ติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนา เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
๔. ดาเนินการเกี่ยวกับระบบรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการ
โต้ตอบข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ
๕. พัฒนาบุคลากรทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ อื่น ฯ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๗. ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๓. นายรอมฏอน อุทาย ตาแหน่ง พนักงานราชการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
- การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning TV : DLTV)
- การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information
Technology : DLIT)
๒. ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานสนับสนุนและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้า ตาแหน่ง พนักงานราชการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
/๑. ศึกษา วิเคราะห์...
-๒๖๑. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้

ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๒. พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับกระบวนการทางาน
ให้สอดคล้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. พัฒนาปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ากับ
กระบวนการทางานของหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการให้บริการ
๔. พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซต์สานักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา
๕. ติดตามประเมินผลระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการการเรียนรู้ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการกลุ่ม
๑. งานรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานภายนอก ภายใน รวมทั้งระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
๒. งานจัดทาหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน ดาเนินงาน
เกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร
สินทรัพย์ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่าย กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนเสนอ รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 และรับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินงบประมาณ ทุกแผนงาน โครงการ พร้อมติดตาม
ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมราชการ ของข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
๓. ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ , ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการประชุมของข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
๔. ติดต่อประสานงานให้คาปรึกษา แนะนาชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ในกรณีที่ผู้อานวยการ...
-๒๒ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ ดังนี้

1. นางวนิษฐา อกนิษฐ์
๒. นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์
๓. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ
๑. นางวนิษฐา อกนิษฐ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทาข้อมูลการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบ KTB Corporate Online
2. ดาเนินการ เบิก- จ่ายเกี่ยวกับเงินทดรองราชการ
3. ตรวจสอบใบสาคัญกรณีเงินยืมเงินทดรองราชการและขออนุมัติเบิก รวมถึงวางเบิกเงิน
งบประมาณในระบบ GFMIS เพื่อส่งใช้เงินทดรองราชการ
4. จัดทาทะเบียนคุมเช็ค เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง
เงินทดรองราชการ และเขียนเช็คสั่งจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้
๕.จัดทารายละเอียดการจ่ายและทะเบียนคุมการจ่ายเงิน กรณีโอนเงินผ่านส่วนราชการ
๖. ดาเนินการเปิดบัญชีใหม่กับธนาคาร เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้ลงนามเบิกถอนเงิน ผู้มี
อานาจสั่งจ่ายเช็ค รวมถึงขอเบิกสมุดเช็ค
๗. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น
ทุนการศึกษาเยียวยาฯ และทุนต่าง ๆ เงินลูกเสือ, หนี้สินข้าราชการบานาญ, เงิน O – Net , I - Net , เงินพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ , เงิน คชจ. รร. นร. ไปรับรางวัลพระราชทาน, เงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันฯ, เงิน
โครงการ To be Number One, โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่มสะอาด, เงินเกี่ยวกับวันครู,
วันเด็ก และเงินอื่น ๆ รวมถึงบัญชีออมทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ยล.1
๘. การรับเงินสด เงินรายได้แผ่นดิน ประกันสัญญา เบิกเกินส่งคืน เงินนอกงบประมาณ และ
เงินทดรองราชการ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
๙. เงินนอกงบประมาณ นาฝากธนาคารและลงทะเบียนคุมแต่ละรายการ
๑๐. รวบรวมหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวันให้งานบัญชี
๑๑. จัดทารายงานคงเหลือประจาวัน เสนอผู้เบิกทราบทุกวันทาการ
๑๒. เรียกรายงานสถานะเบิกจ่ายเงิน ในระบบ GFMIS กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ พร้อมทั้ง
พิมพ์
๑๓. ดาเนินการวางเบิกเงินค่าปรับและผลักส่งเป็นเงินรายได้สถานศึกษา พร้อมแจ้งรายการ
เอกสารพัก N6 ให้กรมบัญชีกลาง เพื่อผ่านรายการ
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
1. นางสาวรอบียะ บาสอ
2. น.ส.คอปือเซาะ ลาโฮยา
๒. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
/๑. ดาเนินการ...
-๒๘1. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจา และเงินอื่นที่จ่ายพร้อมเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจาผ่านระบบจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- เงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่ง
- เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ (พสร.)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับหรือตาแหน่ง
- เงินสวัสดิการสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานประจาสานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)
- เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการในสังกัด
- เงินสมทบและชดเชย กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่วนราชการ (กสจ.)
2. ดาเนินการ ดาเนินการจัดทารายละเอียดการรับ – จ่ายเงินเดือน และเงินอื่นจ่ายพร้อม
เงินเดือน ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด ผ่านระบบ e-money
3. จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน (ประจาปีภาษี) ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
4. เป็นผู้ประสานงานในการปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMIS ให้คาปรึกษา แนะนา ดูแล กากับ
แก้ไข ข้อขัดข้อง การใช้งานระบบ GFMIS
5. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและลูกจ้างประจา ถึงแก่ความตาย
6. ตรวจสอบหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุม, ของข้าราชการในสังกัดโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 และค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
๑. นางซาลีหม๊ะ อุชะมิ
๒. นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตร
๓. นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตร ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ มีหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขออนุมัติแบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)
สาหรับข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
๒. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและขออนุมัติแบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. บันทึกรายการเบิกค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖) (ได้รับอนุมัติแล้ว) ในระบบ GFMIS
๔. ควบคุมและจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดทุกแผนงาน / โครงการ
๕. ควบคุมและจัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณเบิกแทนกันทุกแผนงาน / โครงการ
๖. จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณรายจ่ายทุกแผนงาน / โครงการ (ในภาพรวม)
๗. บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ในระบบโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี พร้อมทั้งการจัดส่งรายงานในระบบให้ สพฐ.
/๘. บันทึกแจ้ง...
-๒๙-

๘. บันทึกแจ้งรายการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้แก่ทุกกลุ่ม
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้แก่โรงเรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ทุก
แผนงาน/โครงการ
๙. บันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ในระบบ GFMIS
๑๐. ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS
ประจาปีงบประมาณ และรายงาน สพฐ.
๑1. จัดพิมพ์รายงานสรุปรายการขอเบิกของหน่วนงานในระบบ GFMIS เพื่อเสนอผู้บังคับ
บัญชา
๑2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
1. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ
2. นางซาลีหม๊ะ อุชะมิ
๔. น.ส.มาลินี พิทักษ์เสาวภาพ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับข้าราชการบานาญและผู้รับบาเหน็จรายเดือนทุกรายการ ในระบบ
บาเหน็จบานาญ ( e – pension)
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน ดังนี้
2.1 เงินบาเหน็จ และบาเหน็จรายเดือน
๒.๒ เงินบานาญ และ เงินเพิ่มบานาญ
๒.๓ เงินบาเหน็จตกทอด
๒.๔ เงินทาขวัญ
๒.๕ เงินบาเหน็จดารงชีพของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ
๓. ดาเนินการเงินช่วยพิเศษ 3 เดือนของข้าราชการบานาญในกรณีข้าราชการบานาญ
ถึงแก่กรรมและแจ้งหมดสิทธิรับเบี้ยหวัดบานาญกับกรมบัญชีกลาง พร้อมเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
๔. จัดทาและดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองการเปลี่ยนแปลงการรับเบี้ยหวัดบานาญของ
ข้าราชการบานาญ รวมทั้งโอนเปลี่ยนแปลง เพื่อแจ้งสานักงานคลัง กรมบัญชีกลาง หน่วยงานผู้เบิก
5. จัดทาทะเบียนคุมข้าราชการบานาญ ในระบบบาเหน็จบานาญ ( e – pension)
6. เปลี่ยนแปลงประวัติของข้าราชการบานาญ โดยแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง บันทึกในระบบ
บาเหน็จ บานาญ ( e – pension)
7. จัดทาการนาส่งเงินระบบ GFMIS พิมพ์ใบนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินรายได้แผ่นดิน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินบานาญปกติ เงินเพิ่มบานาญ เงินช่วยเหลือรายเดือน(ช.ร.บ.)เงินช่วยค่าครองชีพ(ช.ค.บ.)
พร้อมตรวจสอบเลขที่เอกสารเบิกเงินของกรมบัญชีกลางก่อนนาส่งเงินเพื่ออ้างอิงหลักฐานการนาส่ง และเงิน
งบประมาณ
๘. ดาเนินการออกหนังสือรับรอง เงินบานาญ เงินบาเหน็จรายเดือนให้แก่ผู้รับบานาญ ผู้รับ
บาเหน็จรายเดือน เช่น กู้เงินกับสถานบันการเงิน การนาหนังสือรับรองค้าประกันต่อศาล และ กรณีอื่นๆ
๙. ดาเนินการ แจ้ง กบข. กรณีสมาชิกพ้นสมาชิกภาพตามแบบที่ กบข.กาหนด
(แบบ กบข.จพ 001/2549)
/๑๐. ดาเนินการ...
-๓๐-

10. ดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงิน กบข. คืนในกรณีสมาชิกออกจากราชการ ถึงแก่กรรม
และโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น แจ้งสานักงาน กบข.
1๑. ดาเนินการขอรับเงินก้อนหรือเงินช่วยเหลือ ในกรณีข้าราชการลาออกตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกาหนด ส่งให้ สพฐ. และบันทึกข้อมูลในระบบบาเหน็จบานาญ ( e – pension) ส่ง
กรมบัญชีกลาง
๑๒. ดาเนินการเกี่ยวกับบัตรค่าจ้างประจา ในกรณีลาออก เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ให้เพื่อ
เสนอผู้เบิกรับรองในบัตร และรับรองสาเนาบัตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานแนบขอรับเงินในกรณีต่างๆ
13. ดาเนินการขอรับหนังสือรับรองสิทธิบาเหน็จตกทอดค้าประกันของข้าราชการบานาญและ
บันทึกข้อมูลในระบบบาเหน็จค้าประกัน (ระบบ PGS) จัดส่งในระบบ PGS ให้กรมบัญชีกลางออกหนังสือรับรอง
สิทธิให้แก่ผู้รับบานาญ
๑๔. ดาเนินการขอรับเงินบานาญเพิ่ม กรณีผู้รับบานาญมีคาสั่งเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
(เงิน พ.ส.ร.)
๑๕. ดาเนินการขอรับเงินบานาญเพิ่ม กรณีผู้ข้าราชการหรือผู้รับบานาญมีเวลาราชการทวีคูณ
ปฏิบัติหน้าที่กรณีฉุกเฉินชายแดนใต้ และกรณีอื่นๆ
๑๖. ออกเลขส่งหนังสือด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC พร้อมบรรจุซอง
นาส่งหนังสือในงานที่รับผิดชอบ สานักงานคลังเขต 9 ,กรมบัญชีกลาง และ กบข.
๑๗. ดาเนินการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของผู้รับบานาญ และผู้รับบาเหน็จ
รายเดือนในสังกัดพร้องจัดส่งทางไปรษณีย์เป็นรายบุคคล
1๘. ดาเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนศาสนาอิสลามรายชั่วโมง
๑๙. ดาเนินการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่าจ้าง
เหมารายเดือนให้กับวิทยากรอิสลามศึกษา
2๐. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยากรสอนศาสนาอิสลามจ้างเหมา
รายเดือน
2๑. จัดรายการโอนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้มีสิทธิทุกวันสิ้นเดือน
2๒. ดาเนินการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ประจาปีภาษี) ให้กับวิทยากรสอนศาสนา
อิสลาม
๒๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่ให้แก่
1. นางซาลีหม๊ะ อุชะมิ
2. นางสาวรอบียะ บาสอ
๕. นางซาลีหม๊ะ อุชะมิ ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบหลักฐาน และเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ในระบบ GFMIS
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา ในระบบ
GFMIS
3. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ในระบบ GFMIS
4. การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการยืมเงินงบประมาณ โครงการ ในระบบ GFMIS
5. การล้างเงินยืมราชการ ในระบบ GFMIS
/๖. การจัดทาแบบ...
-๓๑-

6. การจัดทาแบบแจ้งหนี้สรุปข้อมูลหนี้ผู้รับบานาญปกติที่ต้องชาระให้แก่ส่วนราชการ (สรจ.6)
เพื่อแจ้ง สพฐ. ทุกวันสิ้นเดือน และบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-pension
7. การเบิกเงินถอนหลักประกันสัญญา ในระบบ GFMIS
8. ตรวจสอบหลักฐาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในระบบ
GFMIS
9. ลงทะเบียนคุมวันลาของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10. ตรวจสอบหลักฐาน และเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
ให้โรงเรียน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
1. นางสาวมาลินี
พิทักษ์เสาวภาพ
2. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณโณ
3. นางอารีรัตน์
กฤษฎาวัตร
๖. นางสาวรอบียะ บาสอ ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบือดองพัฒนา ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินของพนักงานราชการ (ปกติ) , พนักงานราชการ (ทดแทน) พนักงาน
ราชการ (สอนศาสนาอิสลาม) และพนักงานราชการ (ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล) ผ่านระบบ GFMIS
- เงินค่าตอบแทน
- เงินประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ดาเนินการเบิกจ่ายเงินของลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ,
ครูวิกฤต , นักการภารโรง (ปกติ) , ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ , ลูกจ้าง สพป.ยล.1 , นักการภารโรง (โครงการคืนครู) ,
ครูวิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ , พนักงานรักษาความปลอดภัย , พนักงานธุรการ (จชต.) , ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน ผ่านระบบ GFMIS
- เงินค่าจ้าง
- เงินประกันสังคม
- ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสาหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ดาเนินการจัดทาหลักฐานการโอนเงินของผู้มีสิทธิ์รับเงินตามรายการข้อ 1 และข้อ 2
พร้อมรายการหัก ณ ที่จ่าย ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด , ธนาคารออมสิน , ธนาคารอาคารสงเคราะห์
, เงิน ชพค. , เงิน ชพส. , เงินสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
4. จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเงินได้พึงประเมิน (ประจาปีภาษี) ของ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกรายการ
5. ดาเนินการออกหนังสือรับรองเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการและเงินค่าจ้างของ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกตาแหน่ง
๖. จัดทาข้อมูลรายละเอียดการนาส่งเงินประกันสังคม เพื่อจ่ายเงินให้กับสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดยะลา
๗. ติดต่อประสานงานให้คาปรึกษา แนะนาชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง
/๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ...
-๓๒-

๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
1. นางวนิษฐา อกนิษฐ์
2. นางสาวมาลินี พิทักษ์เสาวภาพ
3. นางซาลีหม๊ะ อุชะมิ
๗. นางสาวคอปือเซาะ ลาโฮยา ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านรามัน ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ตรวจสอบหลักฐานใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
2. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
ในสังกัด สพป.ยล.1
3. ตรวจสอบหลักฐานใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
4. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
ในสังกัด สพป.ยล.1
5. เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
6. วางฎีกาเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรในระบบ GFMIS
7. ขออนุมัติเบิกเงินทดรองราชการเพื่อสารองจ่ายเงินสวัสดิการ
8. จัดทาสรุปเงินคงเหลือประจาวันให้งานบัญชี
9. จัดทาทะเบียนคุมสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
ข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
10. ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ประเภทคนไข้ใน) ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
11. การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ ในสังกัด สพป.ยล.1
12. การเปลี่ยนแปลงประวัติของข้าราชการบานาญ โดยแจ้งข้อมูลให้กรมบัญชีกลาง
บันทึกในระบบบาเหน็จบานาญ ( e – pension)
13. ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภทของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการ
จัดสรร และเงินทุนอุดหนุนภูมิทายาทของนักเรียนที่ได้รับทุนทุกระดับ
14. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและวางฎีกาเบิกเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภทในระบบ GFMIS
15. เบิกจ่ายเงินตามข้อ 12 โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนและนักเรียนที่ได้รับทุน
16. จัดเก็บและรวบรวมใบเสร็จรับเงินอุดหนุนทั่วไปทุกประเภทของโรงเรียน เพื่อประกอบ
หลักฐานการรับเงิน และหน่วยตรวจสอบภายในตรวจสอบ
17. งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑๘. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
/ในกรณีที่ไม่สามารถ...
-๓๓-

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่
1. นางวนิษฐา อกนิษฐ์
2. นางสาวรอบียะ บอสอ
๘. นางสุพัฒนา ชุมแสง ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบัญชี
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การตรวจสอบความถูกต้องรายการในงบทดลอง
2. การปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี
3. การจัดส่งรายงานให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4. การจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
5. การจัดทารายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีต่าง ๆ ในระบบ GFMIS
6. การจัดทาตัวชี้วัดทางด้านบัญชี รอบ 6 เดือน 12 เดือน
7. การบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS
8. การจัดทางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารต่าง ๆ
9. ล้างพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
10. รายงานทางการเงิน
11. รายงานการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่ น.ส.อารีนา อาลีลูกา
๙. นางสาวมาเรียม ซงตายา ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสะเอะ
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. จัดทาทะเบียนคุมรับเงินประกันสัญญา
2. จัดทาเอกสาร หลักฐานการจ่าย เพื่อจัดทางบเดือน ส่ง ตสน.เพื่อตรวจสอบต่อไป
3. จัดทาใบสาคัญด้าน รับ จ่าย ทั่วไป
4. ลงทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
5. เรียกรายงานโอนตรงในระบบ GFMIS และติดตามใบเสร็จรับเงิน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ให้แก่ นางสุพัฒนา ชุมแสง
9. นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานด้านพัสดุ
ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก โดยปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
/๒.ดาเนินการ...
-๓๔-

2. ดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกรายจ่ายที่ดาเนินการตามระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. รับผิดชอบงานควบคุม กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษา แนะนา วิเคราะห์ปัญหา กลั่นกรองงาน
พัสดุและบริหารงบประมาณหมวดรายจ่ายงบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ) งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง) ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ผ่านงานในเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง ในฐานะหัวหน้างานพัสดุ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการเช่าอาคาร ที่ดิน ของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
6. ด าเนิ น เกี่ย วกั บ การขอความเห็ น ชอบในการขอรับบริจาคที่ ดิน ครุภัณฑ์ที่ ต้องขอความ
เห็นชอบจาก สพฐ. ดาเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ การรื้อถอนและการส่งคืนที่ราชพัสดุ
7. ให้ความรู้ คาปรึกษา และแนะนาการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุให้แก่โรงเรียนใน
สังกัด
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานใน
หน้าที่ตามลาดับดังนี้
1. นางสาวรอกีเยาะ กาจิเจะแย
2. นางอุทุมพร หนูล้อม
10. นางอุทุมพร หนูล้อม ต้าแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจาหนัน ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
2. ดาเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกรายจ่ายที่ดาเนินการตามระเบียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
3.. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุในการจัดโครงการต่าง ๆ ของทุกกลุ่มงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1
4. ดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายและแจ้งคลังจังหวัดอนุมัติก่อนดาเนินการ
5. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP ทุกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ http://gprocurement.go.th
6. ดาเนินการบันทึก PO ผ่าน Web Online อ้างอิงระบบ e-GP
7. ดาเนินการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS, Web Online
8. จัดทาบัญชีวัสดุคุมการเบิกจ่ายของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
9. จัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
10. จัดทาทะเบียนการคุมเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
/๑๑. จัดทารายงาน...
-๓๕-

11. จัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปีของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ตามลาดับดังนี้
1. นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์
2. นางสาวรอกีเยาะ กาจิเจะแย
11. นางสาวรอกีเยาะ กาจิเจะแย ตาแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านสะโต ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
2. ตรวจสอบเอกสารที่โรงเรียนส่งให้ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด
( อาเภอรามัน, กรงปินัง)
4. ดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการไฟฟ้า ประปาและค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัด
5. ดาเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด
6. ดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักผู้ขายและแจ้งคลังจังหวัดอนุมัติก่อนดาเนินการ
7. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP ทุกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ http://gprocurement.go.th
8. ดาเนินการบันทึก PO ผ่าน Web Online อ้างอิงระบบ e-GP
9. ดาเนินการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS, Web Online
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ตามลาดับดังนี้
1. นายพีระพงษ์ ลาเต๊ะ
2. นางอุทุมพร หนูล้อม
12. นายพีระพงษ์ ลาเต๊ะ ต้าแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกาปงบือแน ช่วยราชการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1
2. ตรวจสอบเอกสารที่โรงเรียนส่งให้ถูกต้องตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. ดาเนินการเบิกจ่าย งบลงทุน สิ่งก่อสร้างทุกรายการของโรงเรียนในสังกัด
4. ดาเนินการเบิกจ่าย งบดาเนินงาน รายการซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู
/๕. ดาเนินการ...
-๓๖-

5. ดาเนินการเบิกจ่ายงบดาเนินงาน รายการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด
(อาเภอเมืองยะลา)
6. ดาเนินการจัดทาข้อมูลผู้ขายและแจ้งคลังจังหวัดอนุมัติก่อนดาเนินการ
7. แจ้งเวียนหนังสือราชการที่สาคัญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับพัสดุให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานและโรงเรียนในสังกัด
8. บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP ทุกวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เว็บไซต์ http://gprocurement.go.th
9. ดาเนินการบันทึก PO ผ่าน Web Online อ้างอิงระบบ e-GP
10. ดาเนินการขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS, Web Online
11. จัดทาบัญชีวัสดุคุมการเบิกจ่ายของโครงการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ลาหรือไปราชการหรือไม่อยู่ ขอมอบหมายงานในหน้าที่
ตามลาดับดังนี้
1. นางสาวรอกีเยาะ กาจิเจะแย
2. นางอุทุมพร หนูล้อม
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ส่งเสริม สนับสนุน
การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ
ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์และดาเนินการเกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจา ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่างๆ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดาเนินคดีของรัฐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกยิ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการเกี่ยวกับ
การลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
เสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการปฏิบัติและ
รับผิดชอบ ดังนี้
นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลปฏิบัติ และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม ประเมินผลและให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม
2. ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรอง แก้ไขปัญหา และให้ความเห็นในการเสนองานภายในกลุ่ม
/๓. ให้คาปรึกษา...
-๓๗-

3. ให้คาปรึกษาหารือแนะนาการบริหารงานบุคคลแก่โรงเรียนในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1
4. ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและประเมินผล งาน อกศจ. ยะลา ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และเกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของที่เกี่ยวข้องกับ สพป.ยะลา เขต 1
5. ควบคุม ดูแล กากับ ติดตามและประเมินผล งาน กศจ.ยะลา ที่เกี่ยวข้องกับ สพป.ยะลา เขต 1
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หากผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้มีผู้ทาหน้าที่แทน
คนที่ 1 ได้แก่ นางสาวเนตรนภา ยอดสนิท ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ และผู้ทาหน้าที่แทน
คนที่ 2 ได้แก่ นายมนัช ฤทธิ์โต ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
งานธุรการ
1. นางมารีแย หะยีลาเต๊ะ ตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัติและ
รับผิดชอบงาน ดังนี้
1. การรับหนังสือราชการ (จากกลุ่มอานวยการ , ระบบ e-office , ระบบ e-filing )
1.1 ทะเบียนรับ
1.2 เสนอเรื่องหนังสือเข้าใหม่ ต่อ ผู้อานวยการกลุ่ม / รองผอ.สพป.ยะลา เขต 1
1.3 แจกจ่ายหนังสือให้กลุ่มงานต่าง ๆ
2. การส่งหนังสือราชการ
2.1 ทะเบียนส่ง ออกเลขหนังสือราชการ
2.2 ส่งหนังสือราชการระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-office , ระบบ e-filing)
3. งานเก็บรักษา รวบรวมกฎหมาย คาสั่ง ประกาศ สมุดไปราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ
หนังสือสั่งการ คู่มือในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบเล็กทรอนิกส์
5. บันทึกเสนอ และลงข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาจากเขตพื้นที่ต่างๆ
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานวางแผนอัตราก้าลังและก้าหนดต้าแหน่ง และกลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.
1. นางสุมณฑา อินทกาญจน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ทาหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรอง ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่มงาน
2. ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นในการเสนองานภายในกลุ่มงาน
3. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
4. การจัดทาแผนอัตรากาลังในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกาลังภาครัฐ เกษียณอายุราชการ
5.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
5.2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
5.3. ลูกจ้างประจา
/๖. การจัดสรร...
-๓๘-

6. การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผล
การเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ
(โครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด)
7. ข้อมูลอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
8. การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูโดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือน
9. ความต้องการอัตรากาลังครู
10. อัตรากาลังคนภาครัฐ ของ สพฐ.และของจังหวัด
11. นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและโครงการครูเพชรในตม
12. การถ่ายโอนสถานศึกษา
13. การกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
14. การเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
15. การปรับปรุงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
16. การปรับระดับชั้นงานและการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา
17. การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18. การสารวจข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการบริหารงานบุคคล
19. ดูแลและประสานงานการดาเนินการบันทึกข้อมูล โปรแกรม P-obec , HRMS ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๒๐. ข้อมูลสารสนเทศ งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. นายมนัช ฤทธิ์โต ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ แยกตามสายงาน
สายผู้สอน
- ครูชานาญการพิเศษ
- ครูเชี่ยวชาญ
สายบริหารการศึกษา
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
สายบริหารสถานศึกษา
- รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
- รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
- ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
- ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
- ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
/สายนิเทศการศึกษา...
-๓๙-

สายนิเทศการศึกษา
- ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
- ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
2. ดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสังกัดในคอมพิวเตอร์โปรแกรม P-obec
3. งาน อกศจ.ยะลา เกี่ยวกับวิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และงาน กศจ.ยะลา เกี่ยวกับ
วิทยฐานะหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. นางพรทิพย์ ชายสงค์ ตาแหน่ง พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานกาหนดตาแหน่งวิทยฐานะ แยกตามสายงาน
สายผู้สอน
- ครูชานาญการ
สายบริหารการศึกษา
- รองผู้อานวยการชานาญการ
- ผู้อานวยการชานาญการ
สายนิเทศการศึกษา
- ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
2. ประสานงานและปฏิบัติงานธุรการการเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ
3. งาน อกศจ.ยะลา และ กศจ.ยะลา
- ประสานงานกับ สธจ. ยะลา
- รวบรวมวาระส่ง สธจ.ยะลา
- จัดทาวาระการประชุม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของ สพป.ยะลา เขต 1
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตัง
1. นางสาวเนตรนภา ยอดสนิท ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ทาหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรอง ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้คาปรึกษาการปฏิบัติงาน
ภายในกลุ่มงาน
2. ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นในการเสนองานภายในกลุ่มงาน
3. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
3.1. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
3.2. การบรรจุเข้ารับราชการใหม่
3.3. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู
3.4. การตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือ
/๔. งานแต่งตั้ง...
-๔๐-

4. งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ข.(1) (2)(3) (4)
4.1. การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.3. การช่วยปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.5. การบรรจุกลับเข้ารับการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานออกจากราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ข. (1) (2)(3) (4)
5.1. การลาออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.2. การให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.3. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6. การรักษาราชการแทน การรักษาราชการในตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
8. ดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสังกัดลงในคอมพิวเตอร์โปรแกรม P-obec
9. งาน อกศจ.ยะลา เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายและงาน กศจ.ยะลาเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้งและโยกย้าย
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นางอ้านวยพร โรจนรวีวงศ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติและรับผิดชอบ
งาน ดังนี้
๑. งานแต่งตั้ง ย้าย โอน การช่วยราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ก.(๒),๓๘ ค(๑),38 ค(2)
๒. งานออกจากราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา ๓๘ ก.(๒), ๓๘ ค(๑)
๒.๑. การลาออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒. การลาออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนกาหนด
การเกษียณอายุราชการ
๒.๓. การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
๔. ดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสังกัดลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรม P-obec
๕. งาน อกศจ.ยะลา เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายและงาน กศจ.ยะลาเกี่ยวกับบรรจุ
แต่งตั้งและโยกย้าย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/๓. นายมูฮัมมัดสอบรี...
-๔๑-

๓. นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะ ตาแหน่ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านรามัน ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานออกจากราชการ
1.๑. การเกษียณอายุราชการลูกจ้างประจา
1.๒. การลาออกจากราชการของลูกจ้างประจา
2. การสรรหาและการดาเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจา ลูกจ้าง
ชั่วคราว ลูกจ้างประจาตาแหน่งครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่ ว โมง) วิทยากร
อิสลามศึกษาแบบเข้ม พนักงานสถานศึกษา พนักงานรักษาความปลอดภัย
3. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
4. ดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสังกัดลงในคอมพิวเตอร์ โปรแกรม P-obec
5. งานประกันสังคม การดาเนินงานเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนและการสิ้นสุดของ ผู้ประกันตน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบ้าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1. นางชิดสุดา วงศ์ประชา ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน
ดังนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่าย ประกอบด้วย
1.1. การทาบัญชีถือจ่ายประจาปีชั่วคราวเพื่อประกอบการเบิกจ่าย
1.2. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ประจาปีงบประมาณ
- ข้าราชการครู
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
2. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ เพื่อปรับฐานอัตราเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน
- ข้าราชการครู
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
3. การจัดทาทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2)
4. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
5. การจัดทาบัญชีถือจ่ายยุบเลิกตาแหน่งกรณีเกษียณอายุราชการ
- ข้าราชการครู
- บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
6. การจัดทาทะเบียนตาแหน่งและบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจาตาแหน่ง/เงินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ประจาปีงบประมาณ
- กรณีเปิดทะเบียนใหม่ ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนสถานศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
7. ขออนุมัติบัญชีถือจ่ายเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เช่น เงิน พ.ส.ร./เงิน พ.ค.ศ./เงิน พ.ภ.ม./เงิน พ.ป.ผ.
8. การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
9. การรายงานยอดเงินเดือน/ค่าจ้างประจาเหลือจ่าย
10. การจัดทาบัญชีรายงานผลสรุปการถือจ่ายอัตราเงินเดือนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
/๑๑. หนังสือรับรอง...
-๔๒-

11. หนังสือรับรองการโอนอัตราและจ่ายเงิน (แบบ 5111)
12. งานบัญชีถือจ่ายการเบิกจ่ายเงินเดือนตรงกับกรมบัญชีกลาง
13. การจัดทาทะเบียน สถิติข้อมูล ของงานในหน้าที่
14. การจัดทาแฟ้มเก็บคาสั่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงการปฏิบัติงาน
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางอธิภรณ์ แววสง่า ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติและรับผิดชอบงานดังนี้
1. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 . เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีปกติ
1.2 . เลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ
- กรณีกลับจากลาศึกษาต่อ
- กรณีบรรจุใหม่
- กรณีลาออกไปสมัครเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ
2. การขอบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
3. การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
4. การสั่งให้ลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ
5. ดาเนินการจัดทาข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
7. งาน อกศจ.ยะลา เกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและงาน กศจ.ยะลาเกี่ยวกับวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายลุตฟีย์ สะดียามู ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานทะเบียนประวัติ
1.1. ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7
อิเล็กทรอนิกส์ และ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์
1.2. ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติลูกจ้าง
1.3. ดาเนินการควบคุม เก็บรักษา และรักษาความลับของทางราชการเกี่ยวกับประวัติของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
1.4. การจัดทาแฟ้มประวัติและ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการบรรจุใหม่
1.5. การดาเนินการบันทึกข้อมูลวันลาประจาปีงบประมาณในทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
1.6. ดาเนินการบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลงประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจาให้เป็น
ปัจจุบัน
1.7. ดาเนินการตรวจสอบ รับรองเวลาราชการปกติและเวลาราชการทวีคูณ
1.8. รวบรวมหลักฐานการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้ในทะเบียนประวัติ
2. การรับ – ส่งทะเบียนประวัติข้าราชการ กรณีย้าย/โอน
/๓. การขออนุญาต...
-๔๓-

3.
4.
5.
6.
7.

การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทาการ
การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
การสมัครเป็นสมาชิก กบข. ของข้าราชการ
การสมัครเป็นสมาชิก กสจ. ของลูกจ้างประจา
การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจา
7.1. ดาเนินการตรวจสอบ รายงานการเกษียณอายุราชการแต่ละปีงบประมาณของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
7.2. ดาเนินการตรวจสอบ รายงานการเกษียณอายุราชการ ล่วงหน้า 5 ปี ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจา
8. การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ และการรับรองสาเนา
9. การจัดทาแฟ้มเก็บคาสั่งต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงการปฏิบัติงาน และสะดวก
ในการค้นหา
10. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
11. การจัดทาเอกสารหลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินบาเหน็จบานาญ และบาเหน็จ
ตกทอดของข้าราชการ
12. การจัดทาเอกสารหลักฐานที่ใช้เป็นหลักฐานในการขอรับเงินบาเหน็จ ของลูกจ้างประจา
13. การดาเนินการขอรับรองเวลาราชการเป็นทวีคูณ
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาวสุนิตรา อะแซ ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนธารแร่ ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2. การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน
3. การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลงในแฟ้มประวัติ และก.ค.ศ. 16
4. การเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
5. การปรับวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การขออนุญาตลาอุปสมบทและลาไปประกอบพิธีฮัจย์
7. การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 ให้เป็นปัจจุบัน
8. ดาเนินการบันทึกข้อมูลวันลาประจาปีงบประมาณในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจา
9. การบันทึกทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5 นางสาวอาตีกะ เจ๊ะแม ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกรงปินัง ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ
/๒. การจัดทาทะเบียน...
-๔๔-

2. การจัดทาทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือนลูกจ้างประจา และบัญชีถือจ่ายเบิกจ่ายตรง
ค่าจ้างประจากับกรมบัญชีกลาง
3. ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามการเปลี่ยนแปลง แก้ไขทะเบียนควบคุมบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
ลูกจ้างประจา
4. การจัดทาบัญชีถือจ่ายยุบเลิกตาแหน่งกรณีเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจา
5. การเลือ่ นขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
6. การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจา
7. การเลือ่ นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
8. ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติลูกจ้าง
9. การจัดทาข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. ดาเนินการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
11. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
12. การจัดทาคาขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับ
การสู้รบ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางสาวยูรีดา บาซอสิดิก ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านธารน้าผึ้ง ช่วยราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ดาเนินการบันทึกข้อมูลบุคลากรในสังกัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานบาเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ ลงในคอมพิวเตอร์โปรแกรม P-obec
2. ควบคุมข้อมูลบุคลากรใน P-obec ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
3. บันทึกข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน P-obec
4. การให้บริการยืมทะเบียนประวัติ
5. การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการบาเหน็จบานาญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
6. การขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดนและบัตรพิทักษ์เสรีชน
7. การขออนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสานักงาน
8. การดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ต่างประเทศ
๙. การจัดทาทะเบียน สถิติ ข้อมูล ของงานในหน้าที่
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสาวมะลิ แก้วขาว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. การขอหนังสือรับรอง
2. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
3. การดาเนินการขอพระราชทานเพลิงศพ
4. การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการบาเหน็จบานาญ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจา
(กรณีนางสาวยูรีดา แซะนุง ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติงานได้)
/๕. ดาเนินการ...
-๔๕-

5. ดาเนินการบันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๕.๑ บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
๕.๒ บันทึกข้อมูลครอบครัว ที่อยู่ การศึกษา
6. การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นางสาวฟารีซา สามะ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษายะลา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
1.1. ข้าราชการครู
1.2. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
1.3. ลูกจ้างประจา
2. ดาเนินการจัดทาข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3. การให้บริการยืมทะเบียนประวัติ
4. ปฏิบัติงานแทนนางมารีแย หะยีลาเต๊ะ กรณีบุคคลดังกล่าวมาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอานาจหน้าที่ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ก่อนแต่งตั้ง ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำร
วิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย โดยมอบหมายให้ข้าราชการ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
1. นางสุมาลี พลรักษ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. พิจารณากลั่นกรอง ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล และให้คาปรึกษาการ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นในการเสนองานภายในกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3. งานฝึกอบรม
/๓.๑ ดาเนินงาน...

-๔๖3.1. ดาเนินงานการไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จัดโดยส่วนราชการ
(สพฐ.) หรือหน่วยงานภาคเอกชน
3.2. ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามความต้องการ
๓.3. ดาเนินงานการไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงานของส่วนราชการ และภาคเอกชน ของศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ , ศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร ,
ศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า , ศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ
4. งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ (กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ./ สพป./ ศอ.บต./ สมาคม
ชมรม / มูลนิธิ)
4.1. โครงการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2. รางวัลครูดีในดวงใจ
4.3. การคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
4.4. โครงการคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ของ สกสค.
4.5. รางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนใต้
4.6. โครงการส่งเสริมสร้างขวัญกาลังใจข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ
ธรรมตามหลักศาสนา
4.7. รางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ของมูลนิธิสมาน-เบญจา แสงมลิ (ทุกรายการ)
4.8. รางวัล สพฐ. ดีเด่น
4.9. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
4.10. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผุ้มีอุดมการณ์
4.11. รางวัลดีเด่นอื่น ๆ ของชมรม/สมาคม
5. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
- ดาเนินงานศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา (ศมจ.)
6. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
7. งานพัฒนาบุคลากรตามนโยบายของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๗.๑ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ
๗.๒ โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ/โครงการตามนโยบาย
7.3 โครงการตามกลยุทธ์ จชต.
7.4 คารับรองการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
7.5 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ในกรณีที่ผู้อานวยการ...
-๔๗ในกรณีทผี่ ู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ให้มีผู้ทาหน้าที่แทนตามลาดับ ดังนี้
1. นางธนภร พิมเสนศรี
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒. นายนิกร แซ่ฟุ้ง
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๒. นางธนภร พิมเสนศรี ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. งานฝึกอบรม
1.1. การไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ศอ.บต./จังหวัดยะลา/
สานักผู้ตรวจราชการ )
1.2. ดาเนินงานการไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ของส่วนราชการและภาคเอกชน ของศูนย์เครือข่ายโกตาบารู , ศูนย์เครือข่ายพญางาม , ศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี,
ศูนย์เครือข่ายกรงปินัง
1.3. ฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท
1.4. ฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งตาแหน่ง ผอ.รร. / รอง.ผอ.รร. /ศึกษานิเทศก์
2. งานลาศึกษา
2.1. การศึกษาต่อภายในประเทศทุกประเภท ทุกระดับ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.2. การศึกษาต่อต่างประเทศทุกประเภท ทุกระดับ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.3. การศึกษาดูงาน อบรม วิจัย ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.4. ทุนการศึกษาต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากต้นสังกัด
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. งานสารบรรณกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1. จัดเก็บ รวบรวมเอกสารของกลุ่มที่ดาเนินการแล้ว
3.2. จัดทาทะเบียนการไปราชการเกี่ยวกับการไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษา
ดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.3. จัดทาทะเบียนการไปศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4. จัดทาทะเบียนผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ทุกประเภทของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
4. งานตามนโยบายของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
4.1. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ
4.2. โครงการนอกแผนปฏิบัติราชการ/โครงการตามนโยบาย

/๔.๓ คารับรอง...
-๔๘4.3. คารับรองการปฏิบัติราชการ
4.4. โครงการตามกลยุทธ์ จชต.
- โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
- โครงการพัฒนาครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ/ วิชาเอก
4.5. โครงการของ ศอ.บต.
- โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. ปฏิบัตติ ิงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายนิกร แซ่ฟุ้ง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๑.1. ประสานงานการขอรับใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๑.2. การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ
๒. งานสารบรรณกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.1. ลงทะเบียนรับหนังสือ และเสนอให้ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๒.2. รวบรวม เก็บรักษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.3. จัดทาทะเบียนผู้ขออนุญาตและขอต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ
๒.4. เป็นนายทะเบียนควบคุมและลงทะเบียนเกียรติบัตร/วุฒิบัตรผ่านการอบรม
๓. งานตามนโยบายของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
๓.1. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ
๓.2. นอกแผนปฏิบัติราชการ
๓.3. คารับรองการปฏิบัติราชการ
๓.5. พัฒนาครูทั้งระบบ
๓.๖ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓.๗ โครงการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
๔. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
/๕. ดาเนินงาน...

-๔๙๕. ดาเนินงานการไปราชการที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงานของ
ส่วนราชการ และภาคเอกชน ของศูนย์เครือข่ายสามพญา , ศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ , ศูนย์เครือข่ายรามัน ,
ศูนย์เครือข่ายดงตาล , ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้าสายบุรี
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา ปฏิบัติงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
นางพรรณี ปานทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม ประเมินผล ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแก้ปัญหาการปฏิบัติ
งานภายในกลุ่ม
2. ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นในการเสนองานภายในกลุ่ม
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการดาเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ในกรณีทผี่ ู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลาดับ ดังนี้
1. นายอาฟฟาน เจะเตะ
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
2. นางโซเฟีย คลานุรักษ์
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
3. นางรัชณีย์ เกื้อเดช
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
4. นางสาวซารินดา บิณวาฮับ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
5. นางกชกร แท่นรัตน์
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
6. นายอครัญญ บากา
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ

/ภารกิจตามโครงสร้าง...
-๕๐ภารกิจตามโครงสร้างและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา
๑. นางพรรณี ปานทอง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
๒) วางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓) งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผล
๔) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๒. นางฐิตินาฎ เชือทอง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๒) ดาเนินการจัดประชุมและจัดทารายงานผลการประชุมของกลุ่มนิเทศฯ
๓) ตรวจ วิเคราะห์ กลั่นกรองและให้ความเห็นในการเสนองานเกี่ยวกับงานในกลุ่มธุรการเพื่อเสนอ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
๔) งานสารบรรณกลุ่มนิเทศฯ
- รับ-ส่งหนังสือราชการของกลุ่มจากหน่วยงานภายในและภายนอกด้วยระบบ E-Filling/
E-Office / Smart Area /Me-Office
- จัดทาหนังสือราชการที่ได้รับมอบหมาย
- แจ้งเวียนหนังสือราชการ ระเบียบต่างๆจากส่วนราชการภายนอกและภายในจากกลุ่มงานต่างๆ
5) งานควบคุมทะเบียนเกียรติบัตร
6) การไปราชการของบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ
7) งานเบิกจ่ายพัสดุภายในกลุ่ม
๘) งานอื่นๆ ที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯและผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
1. นางรัชณีย์ เกือเดช ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒) โครงการโรงเรียนสุจริตและเขตพื้นที่สุจริต
๓) โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
๔) การจัดการเรียนรู้ Active Learning

/๕) กลุ่มสาระ...
-๕๑๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางปราณี อ่องหลี ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดประสบการณ์
๒) การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายยะมะลูดิน นิยาแม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 2
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๒) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓) ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา คนที่ ๑ อีกตาแหน่งหนึ่ง
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
๓) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน
4) งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก
5) โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวจิราวรรณ ยืนยง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ ๑
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

/๓) งานพัฒนา...
-๕๒3) งานพัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4) โครงการจัดการเรียนรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. น.ส.ฟูซีเย๊าะ ตาเล๊ะ ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
2) ดูแล เวปไซต์ของงานประกันคุณภาพการศึกษา
3) ปฏิบัติงานผู้ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) ส่งเสริม สนับสนุ น และช่วยเหลื อการดาเนินงานของบุคลากรกลุ่ มงานส่งเสริมพัฒ นาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
5) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางกชกร แท่นรัตน์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒) โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
๓) โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๔) โครงการอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.6
๕) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
๖) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. นางสาวซารินดา บิณวาฮับ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน
ระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
๒) การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๓) งานวัดผลระดับชั้นเรียน
๔) ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM)
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖) การจัดการเรียนรู้ Active Learning

/๗) ปฏิบัติงานอื่น...
-๕๓๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอาฟฟาน เจะเตะ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ 1
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน
ระดับชาติ (NT)
๒) ยกระดับความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
๓) ขับเคลื่อนการยกระดับประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(PISA)
๔) การจัดสอบประเมินความสามารถการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวนวภรณ์ ปัญญา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนนที่ 2
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) การใช้โปรแกรม SchoolMis
๒) การจัดสอบปลายปี/ปลายภาค ของสถานศึกษา
๓) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์
๔) โรงเรียนขนาดเล็กและขยายโอกาส
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.นางสาวนัสเราะห์ สาและ ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๔
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) การใช้โปรแกรม SchoolMis
๒) การจัดสอบปลายปี/ปลายภาค ของสถานศึกษา
๓) โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพวิทยาศาสตร์
4) งานทะเบียนคุมวันลา
5) งานทะเบียนคุมเกียรติบัตร
6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/กลุ่มงานส่งเสริม...
-๕๔กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑. นางโซเฟีย คลานุรักษ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
๓) โครงการสองภาษา
๔) โครงการทวิภาษา
๕) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
๗) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา อีกตาแหน่งหนึ่ง
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นายอครัญญ บากา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ทาหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงาน คนที่ ๑
มีหน้าทีร่ ับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๓) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางอัสม๊ะห์ ดิงลูกา ตาแหน่ง ลูกจ้างจังหวัดยะลา
๑) ติดต่อ ประสานงานภายในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒) ดูแลห้องสมุด
๓) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
๑. นางโซเฟีย คลานุรักษ์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมอิสลามศึกษา
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา
๒) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา
๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการอิสลามศึกษา
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นายยะมะลูดิน นิยาแม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
ทาหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์ คนที่ 1
๑) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา

/๒) การทดสอบ...
-๕๕๒) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา
๓) งานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจัดการอิสลามศึกษา
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. นายมะหามะเพาซี แซการี ตาแหน่ง ครูอิสลามศึกษาแบบเข้ม โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
ทาหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์ คนที่ ๒
๑) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและจัดการอิสลามศึกษา สถานศึกษาสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
๒) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
๔) งานสนับสนุนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด (ตาดีกา)
๕) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางสาวสารีป๊ะ โต๊ะแว ตาแหน่ง พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาโละ
ช่วยราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑
ปฏิบัติและรับผิดชอบงาน ดังนี้
ทาหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์ คนที่ ๓
๑)งานธุรการ
๒) งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลอิสลามศึกษา
๓) การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
๔) งานสนับสนุนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจามัสยิด(ตาดีกา)
๕) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา
๖) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับ
ศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อื่น ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐาน
การศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมงานการแนะ
แนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร

/ประชาธิปไตย...
-๕๖ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น ส่งเสริม สนับสนุนการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
๑. นำงสุกันยำ บำรุงหนูไหม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตำม ประเมินผล และให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำนภำยใน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ตรวจ วิเครำะห์ กลั่นกรอง เสนอแนะ แก้ไขปัญหำ และให้ ควำมเห็นในกำรเสนองำนภำยใน
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๓. ให้คำปรึกษำหำรือแนะนำกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สถำนศึกษำ
๔. งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอื่น
๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ในกรณีที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ ให้มี
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมลำดับ ดังนี้
๑. นำงศุภมำศ อำลี
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
๒. นำงวัฒนำ ทิพย์ภักดี
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
๓. นำงรอยย๊ะ สะยะมิง
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
๔. นำงอุบลรัตน์ กิมำคม
ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
๒. นำงศุภมำศ อำลี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม
ก ำกั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ติ ด ตำม เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำงำน และเร่ ง รั ด กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ มี
ประสิทธิภำพทั้งระบบ กลั่นกรองงำนเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่ มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบกำร
ปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- ส่ ง เสริ มให้ ส ถำนศึก ษำ หน่ว ยงำนหรื อสถำบัน ที่จัด กำรศึกษำร่ว มวำงแผนและกำหนด
แนวทำงในกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๒. งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ
- กำรคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษำต่อ

๓. งำนกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔. งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปี
๔.๑ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภำค
๔.๒ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ
/๕. งำนส่งเสริม...
-๕๗๕. งำนส่งเสริมกำรเทียบโอนกำรเรียนรู้
- งำนประสำนและส่งเสริมกำรเทียบโอนกำรเรียนรู้ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๖. งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๖.๑ งำนส่งเสริมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๖.๒ งำนส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๓. นำงเพ็ญศรี พุฒยืน ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ
๑.๑ งำนทะเบียนหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรยกเลิกหลักฐำนกำรศึกษำ
- กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำและกำรรับรองควำมรู้
- กำรซื้อแบบพิมพ์
๑.๒ กำรติดตำมนักเรียนย้ำยมำเข้ำเรียน-ย้ำยออกไปเรียนที่อื่น
๑.๓ กำรจำหน่ำยนักเรียน
๒. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำนอกระบบ
๒.๑ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบให้เชื่อมโยงกับกำรจัดกำรศึกษำในระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
- กำรให้ ก ำรอนุ ญ ำตส ำนั ก งำน กศน. จั ด กำรศึ ก ษำให้ กั บ เด็ ก ที่ มี ค วำมจ ำเป็ น
ไม่สำมำรถเรียนในระบบได้
๓. งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
๓.๑ กำรพัฒนำอัจฉริยภำพด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ (สสวท.)
๓.๒ กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
๓.๓ กำรดำเนินงำนของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชำกำร และพัฒนำมำตรฐำนวิทยำศำสตร์
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้ำพี่นำงเธอเจ้ำฟ้ำกัลยำนิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์
(สอวน.)

๓.๔ กำรแข่งขันทำงวิชำกำรตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนรู้สู่สำกล
๔. งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำนระดับขั้นพื้นฐำน
๕. งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
- ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นให้เหมำะสมต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและจัดทะเบียน
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๔. นำงสำวกัลยำ กูดู ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ
๑.๑ งำนส่ ง เสริ มให้ มี กำรก ำหนดวิธีก ำรและแนวทำงกำรด ำเนิน กำรจัด กำรศึ กษำตั้ งแต่
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย และกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
/๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำ...
-๕๘๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ภูเขำและทุรกันดำร
๑.๓ กำรจัดกำรศึกษำเด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงชำติพันธุ์
๑.๔ กำรจัดกำรศึกษำพื้นที่พิเศษ
๑.๕ กำรแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลำงคัน
๑.๖ งำนจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเด็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- กำรจัดทำข้อมูลเด็กอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
- กำรจัดทำและรำยงำนข้อมูลผลกำรรับนักเรียนประจำปี
- กำรจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเข้ำเรียนของเด็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- กำรจัดทำข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒. งำนประสำนและส่ งเสริมองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นให้ สำมำรถจัดกำรศึกษำ สอดคล้อง
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ
- งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
๔. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๕. นำงวัฒนำ ทิพย์ภักดี ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ หัวหน้ำงำน ส่งเสริมกิจกำรนักเรียน มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม กำกับดูแล
ตรวจสอบ ติด ตำม เสนอแนะปรั บ ปรุ ง พัฒ นำงำน และเร่งรั ดกำรปฏิ บัติง ำนที่ รับผิ ดชอบให้ มีประสิ ท ธิภ ำพ
กลั่นกรองงำนเสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน
๑.๑ งำนสภำนักเรียนหัวใจไทยสมำนฉันท์ยึดมั่นธรรมำภิบำล ประชำธิปไตย
๑.๒ งำนสภำนักเรียน

๑.๓ งำนคัดเลือกต้นแบบสภำนักเรียน
๑.๔ งำนแกนนำสภำนักเรียนในสถำนศึกษำ
๑.๕ กำรคัดเลือกโรงเรียนประชำธิปไตยตัวอย่ำง
๑.๖ งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตยและวินัยนักเรียน
๒. งำนส่งเสริมสุขภำพ
๒.๑ โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
๒.๒ เด็กไทยแก้มใส
๒.๓ เด็กไทยฟันดี
๒.๔ นักเรียนไทยสุขภำพดี
๓. งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
๓.๑ เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน
๓.๒ โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลที่ดีและน้ำดื่มสะอำด
๓.๓ โครงกำรอำหำรกลำงวันภำวะทุพโภชนำกำร
๓.๔ โครงกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน
๓.๕ โครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน
๔. โครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
๕. โครงกำรว่ำยน้ำเพื่อชีวิต
/๖. โครงกำรสหกรณ์...
-๕๙๖. โครงกำรสหกรณ์โรงเรียน, สหกรณ์นักเรียน
๗. โครงกำรธนำคำรโรงเรียน
๘. งำนวันเด็กแห่งชำติ
๙. งำนส่งเสริมประสบกำรณ์อำชีพของนักเรียนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
๑๐. งำนชุมนุมลูกเสือ จชต./ เขตพื้นที่/ จังหวัด
๑๑. โครงกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือทุกประเภท
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๖. นำงสำวนูรฮำยำตี ยูโซะ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
๑.๑ ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในสถำนศึกษำ
๑.๒ กำรแข่งขันกีฬำและกรีฑำนักเรียน เยำวชนทุกประเภท
๑.๓ สนับสนุนกำรฝึกทักษะ ควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ นันทนำกำร
๑.๔ กำรจัดตั้งศูนย์กีฬำ
๒. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
๒.๑ โครงกำร อย.น้อย

๒.๒ สพป.อ่อนหวำน
๒.๓ โครงกำรฟันสะอำดเหงือกแข็งแรง
๒.๔ งำนป้องกันโรคติดต่อ โรคระบำด เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก
โรคมือเท้ำปำก
๒.๕ งำนคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค คุ้ ม ครองเด็ ก เช่ น อำหำรเป็ น พิ ษ ในโรงเรี ย น สำรตะกั่ ว ใน
สีอำหำร สำรปนเปื้อนในน้ำดื่ม
๒.๖ ส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียน
๒.๗ กำรควบคุมโรคต่ำงๆ
๓. โครงกำรพระรำชดำริอำหำรกลำงวัน (ด้ำนเศรษฐกิจ)
๔. โครงกำรส้วมสุขสันต์
๕. แว่นตำเพื่อน้อง
๖. กิจกรรมงำมอย่ำงไทย
๗. ค่ำยสร้ำงสรรค์
๘. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๗. นำยอฐิฏสฎำณิส จันทร์ประสิทธิ์ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนโครงกำรคัดเลือกเด็กและเยำวชน ทุกประเภท
๒. โครงกำรยุวชนประชำธิปไตย
๓. กำรสรรหำครอบครัวประชำธิปไตย
๔. งำนวินัยจรำจรในสถำนศึกษำ
๕. กำรขออนุญำตพำนักเรียนออกนอกสถำนศึกษำ
๖. งำนแนะแนวอำชีพในสถำนศึกษำ
/๗. งำนส่งเสริม...
-๖๐๗. งำนส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร
๗.๑ กำรอบรมผู้ตัดสินกีฬำ กรีฑำ
๗.๒ กำรแข่งขันกีฬำเปตองนักเรียน เยำวชน
๗.๓ กำรแข่งขันกีฬำ สพฐ. วิ่ง ๓๑ ขำ สำมัคคี
๗.๔ กำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอลวิทยุกำรบิน
๖. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๘. นำงสำวทิพย์ยำมำศ รอดประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ
มีหน้ำที่รับผิดชอบปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
- กำรขอจัดตั้งกลุ่ม กอง และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี

- กำรขอตั้งหมู่ และแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรลูกเสือ
- กำรขอรับกำรตรวจประเมินผลขั้นที่ ๕
- กำรขอรับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี
- กำรประชุมสภำลูกเสือ
- กำรฝึกอบรมนำยหมู่ลูกเสือ
- กำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ เนตรนำรี และยุวกำชำด
- กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
- กำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น
- กำรขอพระรำชทำนเหรียญลูกเสือสรรเสริญ เหรียญลูกเสือสดุดี เข็มลูกเสือบำเพ็ญ
ประโยชน์
- งำนขออนุญำตเดินทำงไกล อยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรีและยุวกำชำด
- งำนผู้บำเพ็ญประโยชน์
- งำนประกวดระเบียบแถวลูกเสือ – เนตรนำรี
- งำนจัดเก็บเงินค่ำบำรุงลูกเสือ
- งำนสอบวิชำพิเศษลูกเสือ
- กำรขอจัดตั้งสโมสรลูกเสือ
- กำรจัดทำทะเบียนกลุ่ม กอง ลูกเสือ เนตรนำรี
- กำรจัดทำทะเบียนนำยหมู่ยุวกำชำดและผู้บังคับบัญชำ
๒. กิจกรรมพิธีกำรและงำนวันสำคัญของลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด
- งำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ
- งำนวันวชิรำวุธ
- งำนวันสถำปนำยุวกำชำด
๓. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๙. นำงรอยย๊ะ สะยะมิง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนส่งเสริมสวัสดิกำร สวัสดิภำพ และกองทุนเพื่อกำรศึกษำ มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์
วำงแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตำม เสนอแนะ ปรับปรุง พัฒ นำงำน และเร่งรัด กำรปฏิบัติงำนที่
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ กลั่นกรองงำน เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและมีหน้ำที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงำน ดังนี้
/๑. งำนส่งเสริม...
-๖๑๑. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำนักเรียน
๑.๑ ทุนสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร
๑.๒ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ำฯ
๑.๓ ทุนตำเฮอร์สยำมวำลำ
๒. งำนเยียวยำและทุนกำรศึกษำสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ

๓. งำนกองทุนประถมศึกษำ
๔. งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ กยศ./กรอ.
๕. โครงกำรสำนใจไทยสู่ใจใต้
๖. กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐. นำงสำวอนุสรำ หะยีดอปอ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำนักเรียน
๑.๑ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
๑.๒ ทุนกำรศึกษำมูลนิธิช่วยกำรศึกษำบุตร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๑.๓ ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
๑.๔ ทุนหะยีอำดัม-นำงละม่อม
๑.๕ ทุนเด็กกำพร้ำภำคใต้
๑.๖ ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
๑.๗ ทุนธนำคำรแห่งประเทศไทย
๑.๘ ทุนทักษิณนิวยอร์ค
๑.๙ ทุนนักเรียนมุสลิมระดับมัธยมศึกษำ
๑.๑๐ ทุน ดร.สละ-สุดำ เทศำนนท์
๑.๑๑ เงินทุนช่วยเหลือจำก พมจ.
๑.๑๒ โครงกำร ๑ อำเภอ ๑ ทุน
๑.๑๓ ขอควำมช่วยเหลือทุนกำรศึกษำ
๑.๑๔ ทุนมูลนิธิทวีบุณยเกตุ
๑.๑๕ ทุนสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช
๑.๑๖ ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ
๒. งำนทุนภูมิทำยำท
๓. งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
๔. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๑. นำงอุบลรัตน์ กิมำคม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ มีหน้ำที่ ศึกษำวิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม กำกับ
ดูแล ตรวจสอบ ติดตำม เสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนำงำน และเร่งรัด กำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภำพ
กลั่นกรองงำน เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
/๑. ประสำนกำรป้องกัน...
-๖๒-

๑. ประสำนกำรป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญหำกำรใช้ ส ำรเสพติ ด และส่ ง เสริ ม ป้อ งกัน แก้ไ ข และ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๑ งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
๑.๒ งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
๑.๓ กำรป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดโรคเอดส์ เพศศึกษำ กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๑.๔ กำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑๒. นำงสิรินญำ ศรีทอง ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนสำรบรรณ งำนรับ – ส่งหนังสือ ระบบ E - Filing, E - Office
๒. งำนเลขำนุกำรของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๓. งำนพัสดุ
- กำรเบิกจ่ำยวัสดุ และกำรจัดทำทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่ม
๔. งำนจัดระบบและกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
- งำนจัดระบบบริหำรงำนของกลุ่ม
- งำนพัฒนำกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
- งำนควบคุมภำยในกลุ่ม
๕. งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และกำรประสำนงำน
- งำนประชำสัมพันธ์ผลกำรดำเนินงำนของกลุ่ม
- งำนประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- งำนประสำนงำนและกำรจัดประชุม และรำยงำนกำรประชุมกลุ่ม
๖. งำนข้อมูลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำของกลุ่ม
๗. งำนตรวจสอบ วิเครำะห์ หนังสือเพื่อนำส่งให้ผู้รับผิดชอบ
๘. งำนตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์ของหนังสือรำชกำรเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชำ
ตำมลำดับ
๙. งำนควบคุมทะเบียนวันลำของกลุ่ม
๑๐. งำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
- งำนจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและของพระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

/๑๓. นำงสำวยำมีละ...

-๖๓๑๓. นำงสำวยำมีละ อำเย๊ำะแซ ตำแหน่ง พนักงำนรำชกำร
มีหน้ำทีร่ ับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. งำนวิเทศสัมพันธ์
- โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่ำงประเทศ
- กำรขอรับทุนเพื่อกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ
- ประสำนกำรขออยู่ต่อในรำชอำณำจักรของครูต่ำงชำติ
๒. งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน
สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร สถำบันสังคมอื่น
๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย

หน่วยตรวจสอบภำยใน
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอานาจหน้าที่ดาเนินงาน
เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด ดาเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมินการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด ปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมอบหมายให้
ข้าราชการ ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
๑. นำงอรเพ็ญ ทองช่วย ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ ทำหน้ำที่
ผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน ปฏิบัติและรับผิดชอบงำน ดังนี้
๑. ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตำม ประเมินผลและให้คำปรึกษำกำรปฏิบัติงำนภำยในหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด
๓. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย จำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และตำมแผนกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. ตรวจสอบใบสำคัญประกอบงบเดือนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. วำงแผนกำรตรวจสอบภำยใน จัดทำแผนกำรตรวจสอบประจำปี
๖. งำนประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของระบบงำนต่ำง ๆ

๗. งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๘. งำนตรวจสอบพิเศษ ในกรณีที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ กรณี
ทุจริตหรือกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริต ผิดกฎหมำย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะมีกำรกระทำที่
ส่อไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อค้นหำสำเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหำย หรือผู้รับผิดชอบ
เสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
/๙. งำนส่งเสริม...
-๖๔๙. งำนส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชีและพัสดุ
๑๐. ติดต่อประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสำนักงำน
ตรวจเงินแผ่นดิน
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
หำกผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยในไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้
นำงสมประสงค์ หำญณรงค์ ทำหน้ำที่แทน
๒. นำงสมประสงค์ หำญณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ มีหน้ำที่และ
รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน กรณีผู้อำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน
ไม่มำปฏิบัติรำชกำร หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
๒. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด
๓. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย จำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และตำมแผนกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๔. ตรวจสอบใบสำคัญประกอบงบเดือนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕. งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๖. งำนตรวจสอบพิเศษ ในกรณีที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ กรณี
ทุจริตหรือกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริต ผิดกฎหมำย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะมีกำรกระทำที่
ส่อไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อค้นหำสำเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหำย หรือผู้รับผิดชอบ
เสนอแนะมำตรกำรป้องกัน

๗. งำนส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชีและพัสดุ
๘. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นำงสำวเตือนตำ ธรวศิน ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำร มีหน้ำที่และรับผิดชอบ
กำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ
เขต ๑ และสถำนศึกษำในสังกัด
๒. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับมอบหมำย จำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และตำมแผนกำรตรวจสอบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓. ตรวจสอบใบสำคัญประกอบงบเดือนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

/๔. งำนตรวจสอบ...
-๖๕๔. งำนตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนด ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัด ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๕. งำนตรวจสอบพิเศษ ในกรณีที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือ กรณี
ทุจริตหรือกำรกระทำที่ส่อไปในทำงทุจริต ผิดกฎหมำย หรือกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะมีกำรกระทำที่
ส่อไปในทำงทุจริตหรือประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อค้นหำสำเหตุข้อเท็จจริง ผลเสียหำย หรือผู้รับผิดชอบ
เสนอแนะมำตรกำรป้องกัน
๖. งำนส่งเสริม สนับสนุนให้ควำมรู้และแนวทำงกำรปฏิบัติงำนแก่สถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรเงิน บัญชีและพัสดุ
๗. ทำหน้ำที่ธุรกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๘. ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสมประสงค์ หำญณรงค์ กรณีไม่มำปฏิบัติรำชกำร
๙. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

กลุ่มกฎหมำยและคดี
กลุ่ ม กฎหมำยและคดี มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นำกำรมี วิ นั ย และรั ก ษำวิ นั ย
ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัยดำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ดำเนินกำร

เกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำและคดีอื่น ๆ
ของรัฐดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและ
ติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้
นำยธีระศักดิ์ ภัททิยำกุล ตำแหน่งนิติกรชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำและคดีอื่น ๆ ของรัฐ
ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดี
ของรัฐ
/๑๐. ปฏิบัติงำน...
-๖๖-

๑๐. ปฏิบั ติงำนร่ว มกับ หรื อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๑๑. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยตำมคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ มีประสิทธิภำพสูงสุดและ
เกิดผลดีต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบุญส่ง แววทองคา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา รักษาราชการแทน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

