คําสั่งสํานักงานเขตพืพื้นที่การศึกษาามัธยมศึกษาเเขต ๑๔
ที่ ๑๘๐/๒๕๖๖๒
เรื่อง แก้ไขคําสั่งมออบหมายหน้าที
า ่การงานที่ให้หข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษา พนักงานรราชการ
ลูกจ้างชั่วครราวในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษา เขต ๑๔
๑ รับผิดชอบบปฏิบัติ (เพิมเติ
่ม ม )
..........................................
อนุ ส นธิ คํ า สัส่ ง สํ า นั ก งานนเขตพื้ น ที่ ก า รศึ ก ษามั ธ ยมมศึ ก ษา เขต ๑๔ ที่ ๑๙๙/๒๕๖๑ ลงววั น ที่ ๑๒
า
ข้าราาชการครูและะบุคลากรทางการศึกษาในสสํานักงาน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑๑ เรื่อง มอบหหมายหน้าที่การงานให้
เขตพื้นทีีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขตต ๑๔ รับผิดชอบและถือปฏิฏิบัติ นั้น
ม
ะแผน มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เพื่อให้
อ การปฏิบัตติิราชการในหหน้าที่ของ
เนื่องจากกลุ่มนโยบายและ
ข้าราชกาาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึศึกษา เขต ๑๔๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้ออย มีประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ
า
อาศัยอํานาจตตามความในมมาตรา ๓๗ แห่
แ งพระราชบับัญญัติบริหารรราชการ
กระทรววงศึกษาธิการร พ.ศ.๒๕๔๖๖ สํานักงานเเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึก ษา เขต ๑๑๔ จึงขอแกก้ไขคําสั่ง
มอบหมาายหน้าที่การงงานที่ให้ข้าราชการครูและบบุคลากรทางกการศึกษา พนั
พ กงานราชกการ ลูกจ้างชัชั่วคราวใน
สํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษา เขต ๑๔๔ รับผิดชอบปฏิบัติ (เพิ่มเติติม) ตามรายลละเอียดแนบทท้ายคําสั่ง
ภาคผนวก ค
ทัท้งนี้ ตั้งแต่วนที
นั ่ ๒๑ เมษาายน พ.ศ.๒๕๖๖๑
สัส่ง ณ วันที่ ๑๖
๑ กันยายนน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายสมชาย รองเเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขขตพื้นที่การศึกษามั
ก ธยมศึกษา
ษ เขต ๑๔

ภาคผนวก ค
กลุ่มนโยบายและแผน
1. นางปราณี ประสิว ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 วางแผน กํากับ มอบหมายงาน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบาย
และแผนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผนให้ทันตามกําหนดเวลา
1.3 ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของกลุ่มนโยบายและแผน
1.4 พิจารณาตรวจสอบเรื่องราวที่เจ้าหน้าที่เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสั่งการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ก่อนนําเสนอรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1.5 ดําเนินการมอบหมายงานให้ข้าราชการ หรือลูกจ้างในกลุ่มนโยบายและแผน
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.7 วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
-ระดับชาติ
- ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
-ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ระดับสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการและจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.8 กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานนโยบายและแผนการศึกษาทุกระดับ
1.9 งานจัดทําแผน
-ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
-แผนพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดและ
-แผนกลยุทธ์จดั การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และ
สถานศึกษาในสังกัด
1.10 งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการระยะ4 ปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1.11 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ผ่านมา
1.12 งานจัดทํากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง : MTEF
1.13 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณงบลงทุน
-ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
-ค่าครุภัณฑ์
1.14 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น
-ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน
-ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
1.15 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบบุคลากร
-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.16 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน
-ค่าเช่าบ้าน
-ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง

-๒1.17 งานขอใช้เงินเหลือจ่าย โอนและเปลี่ยนแปลง งบประมาณงบลงทุน งบกลาง งบเงินอุดหนุน
และงบรายจ่ายอื่น
1.18 งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการบริหารงบประมาณงบลงทุน งบดําเนินการ
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น
1.19 งานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.20 งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
1.21 งานจัดทําและบริหารฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-รายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
-รายงานระบบบัญชีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-budget)
1.22 การรายงานข้อมูลสารสนเทศในการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
1.23 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวจันทรา พงศ์ทพิ ย์พทิ กั ษ์ ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการมีหน้าที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลําดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อํานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผนไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
2.2 งานดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง
2.3 จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2.4 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
2.5 งานแผนการจัดที่เรียนให้นักเรียน นักศึกษา
2.6 ดําเนินการขยายชั้นเรียน ขยายห้องเรียนพิเศษ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน
สังกัดภาครัฐ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
2.7 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณงบลงทุน /งบดําเนินงาน
-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2.8 งานวิเคราะห์ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณงบดําเนินงาน
-งบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
-งบดําเนินงานสําหรับสถานศึกษา
-ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา
-ค่าไฟฟ้า –ประปา
-ค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างใน สพท.และสถานศึกษา
2.9 งานโครงการและงบประมาณพิเศษที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีและเสนอขอระหว่างปี
2.10 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (ระบบ E-Me)
2.11 ข้อมูลพืน้ ฐานด้านครุภัณฑ์ (M – obec)
2.12 ข้อมูลพืน้ ฐานด้านสิ่งก่อสร้าง (B – obec)
2.13 งานประสานแผนการติดตามและรายงานผล
-การตรวจราชการของเขตตรวจราชการ(Cluster)
-การตรวจติดตามผู้ตรวจราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-๓-การตรวจติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
-การตรวจติดตามผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี
2.14 งานธุรการ งานสารบรรณ กลุม่ นโยบายและแผน
2.15 การรายงานการควบคุมภายในของกลุ่มนโยบายและแผน
2.16 งานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นายเกียรติศกั ดิ์ ผลพัสดุ ลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3.2 งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.3 รวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทําเป็นสารสนเทศเพื่อนําเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
3.4 งานศึกษา วิเคราะห์และพัฒนา
-ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ
-ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (EMIS:EducationManngement information System)
-ข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษา (DMC:Data Management Center)
-ข้อมูลแผนที่การจัดการศึกษา(School Mapping)
-ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA:Education for All)
-ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (OBEC)
-ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS)
-สารสนเทศมัธยมศึกษา (Secondary Education)
3.5 งานรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.6 รวบรวม ตรวจสอบ และประมวลผล จัดทําเป็นสารสนเทศเพื่อนําเสนอ เผยแพร่ และให้บริการ
3.7 ควบคุม กํากับ ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ (ระบบ Server Client และ Network)
3.8 ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
3.9 ควบคุม กํากับ ดูแล โปรแกรม My office
3.10 งานควบคุมดูแล ให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video
Conference System video call Teleconference (VDO Conference)
3.11 งานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
3.12 งานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.13 ควบคุม กํากับ ดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ (ระบบ Server Client และ Network)
3.14 ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
3.15 ควบคุม กํากับ ดูแล โปรแกรม My office
3.16 งานควบคุมดูแล ให้บริการระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ Video
Conference System video call Teleconference (VDO Conference)
3.17 งานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
3.18 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

