คาสั่ งสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่ 425/2557
เรื่อง กาหนดหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของข้ าราชการกลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา
…………………………
ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ใหม่ ทาให้หน้าที่ความรับผิดชอบเดิมเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 จึงยกเลิกคาสั่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่ 637/2556 เรื่ องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ
กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2556 เฉพาะกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา และให้ใช้คาสั่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ฉบับนี้แทนดังนี้
นายวงษ์ ใส เตโช ตาแหน่ งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
มีหน้าที่กากับ ดูแล เร่ งรัด ติดตาม ให้คาปรึ กษา แนะนา นิเทศงาน ตลอดจนพิจารณากลัน่ กรองงาน เสนอความคิดเห็น
ก่อนเสนอผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น และรับผิดชอบ ดูแลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานธุ รการ
2. กลุ่มงานส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา
3. กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน
4. กลุ่มงานส่ งเสริ มสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา
5. กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการพิเศษ
6. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
1. กลุ่มงานธุรการ
นางสาวชลธิดา กุลบุตร ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุ รการปฏิบตั ิงานหัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
การปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. การประชุมภายในกลุ่ม
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4. งานประชาสัมพันธ์
5. การจัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศ
6. การติดตามและรายงานนักเรี ยนย้ายเข้าย้ายออก
7. งานจัดซื้ อสิ่ งพิมพ์เอกสารทางการศึกษา (กลุ่มงานส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา)
8. งานรับย้ายเข้าออกนักเรี ยน (กลุ่มงานส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา)
9. งานอื่นๆ ที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
2. กลุ่มงานส่ งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
นางศันสนีย์ ชู แหวน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ หัวหน้างานส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา มี
หน้าที่รับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
2.1. งานส่ งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในรู ปแบบการศึกษา ในระบบการศึกษา นอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
2.1.1 การจัดการศึกษาในระบบ
- งานส่ งเสริ มให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนิ นการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
- งานการจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
- งานการจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพนั ธุ์
- งานการจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
- งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ ยง และเด็กออกกลางคัน
- งานการศึกษาพิเศษเรี ยนรวม
- งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
(1) การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
(2) การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
(3) การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
2.1.2 การจัดการศึกษานอกระบบ
- ส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่ อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานการให้การอนุ ญาตสานักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กบั เด็กที่มีความจาเป็ น และไม่สามารถเข้าศึกษาใน
ระบบได้
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2.1.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- งานส่ งเสริ มให้สถานศึกษา หน่วยงานหรื อสถาบันที่จดั การศึกษาร่ วมวางแผนและกาหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
2.2 งานส่ งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของบุคคล ครอบครัว ชุ มชน องค์ กร สถาบันศาสนา
และสถานประกอบการและสถาบันสั งคมอืน่
2.2.1 งานส่ งเสริ มสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
2.3 งานประสานและส่ งเสริมองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา
2.3.1 ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2.4 งานส่ งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พกิ าร ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
2.4.1 งานส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2.4.2 งานส่ งเสริ มและสนับสนุนนักเรี ยนในโควต้าพิเศษ
- การพัฒนาอัฉริ ยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ (สสวท.)
- การแข่งขันคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิ กแห่งประเทศไทย
- การดาเนินงานของมูลนิธิส่งเสริ มโอลิมปิ กวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยานิวฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์
(สอวน.)
- การคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อศึกษาต่อ
2.4.3 งานการคัดเลือกนักเรี ยนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
2.4.4 งานจัดการศึกษาสาหรับแลกเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
2.5 ประสานและส่ งเสริมสถานศึกษาให้ มีบทบาทในการสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน
2.5.1 งานส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6 งานส่ งเสริมให้ มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และการศึกษาขั้นพืน้ ฐานอย่ างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
- งานรับและรายงานการรับนักเรี ยน
- งานการตรวจสอบเทียบโอนวุฒิการศึกษา
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2.7 งานประเมินนักเรียนและโรงเรียนเพือ่ รับรางวัลพระราชทาน
2.8 ปฏิบัติหน้ าทีอ่ ื่นตามทีผ่ ้ ูบังคับบัญชามอบหมาย
3. กลุ่มงานส่ งเสริมกิจการนักเรียน
นางพิศมัย สุ วรรณมาโจ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ หัวหน้างานส่ งเสริ มกิจการ
นักเรี ยน มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิงาน ดังนี้
3.1 งานส่ งเสริมงานการแนะแนว สุ ขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้
บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทกั ษ์ สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอืน่
3.1.1 ปฏิบตั ิหน้าที่แทนผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณี ที่ผอู ้ านวยการกลุ่ม
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา ไม่อยู่ หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
3.1.2 งานส่ งเสริ มกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
3.1.3 งานสานักงานลูกเสื อเขตพื้นที่การศึกษา ยุวกาชาด ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ ยกเว้นการเก็บเงินบารุ ง
ลูกเสื อ
3.1.4 งานส่ งเสริ มกิจกรรมประชาธิ ปไตย และวินยั นักเรี ยน
3.1.5 งานส่ งเสริ มพัฒนาสร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรี ยน เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา และ YC
3.1.6 การดาเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนและการส่ งเสริ มความประพฤตินกั เรี ยน นักศึกษา
3.1.7 งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรี ยน (ฉก.ชน.) และงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (oscc.)
3.1.8 งานส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรี ยนสุ จริ ต และการป้ องกัน
การทุจริ ตระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานเขตพื้นที่การศึกษาสุ จริ ต”
3.1.9 งานการส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมของนักเรี ยน และสถานศึกษา
3.1.10 การดาเนินงานส่ งเสริ มค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
3.1.11 งานโรงเรี ยนวิถีพุทธ
3.1.12 งานส่ งเสริ มพิทกั ษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน
3.1.13 ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและงานเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ (วาตภัย อัคคีภยั อุทกภัย
แผ่นดินไหว) อุบตั ิภยั และงานส่ งเสริ มการจราจร
3.2 งานส่ งเสริมแหล่ งการเรี ยนรู้ สิ่ งแวดล้ อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3.2.1 งานส่ งเสริ มการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
3.2.2 งานเกี่ยวกับการศึกษาดูงานของนักเรี ยน นักศึกษา
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4. กลุ่มงานส่ งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และกองทุนเพือ่ การศึกษา
นายกรินทร์ สิ มลิลาด ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ หัวหน้างานส่ งเสริ มสวัสดิการ สวัสดิภาพ
และกองทุนเพื่อการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบตั ิงาน ดังนี้
4.1 งานส่ งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
4.1.1 งานทุนการศึกษา และการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรี ยน
4.1.2 งานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
4.1.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นกั เรี ยน
4.2 งานประสานส่ งเสริมการศึกษากับการศาสนาและวัฒนธรรม
4.2.1 งานส่ งเสริ มศาสนา และวันสาคัญทางศาสนา
4.2.2 งานส่ งเสริ มอนุรักษ์พฒั นาศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์
4.3 งานส่ งเสริมกีฬาและนันทนาการ (กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน)
4.4 งานการจัดงานฉลองวันเด็กแห่ งชาติ (กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน)
4.6 งานส่ งเสริมสุ ขภาพอนามัย (กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการนักเรี ยน)
4.3 ปฏิบัติหน้ าทีอ่ ื่นตามทีผ่ ้ ูบังคับบัญชามอบหมาย
5. กลุ่มงานส่ งเสริมกิจการพิเศษ
นางวัชราภรณ์ ทีสุกะ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ หัวหน้างานส่ งเสริ มกิจการพิเศษ มีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบตั ิงาน ดังนี้
5.1 งานส่ งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
5.2 งานความมั่นคงแห่ งชาติ
- งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บา้ นอาสาพัฒนาและป้ องกันตนเอง (อพป.)
- งานโครงการหมู่บา้ นป้ องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
- งานส่ งเสริ มการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
5.3 ดาเนินงานวิเทศสั มพันธ์
- งานวิเทศสัมพันธ์
- งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรี ยนทุนระหว่างประเทศ

-65.4 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ สารเสพติด และส่ งเสริมป้องกันแก้ ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
- งานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- การป้ องกันปั ญหาการแพร่ ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
5.5 งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
5.6 การจัดการศึกษานอกระบบ
- งานการศึกษาทางเลือก (กลุ่มงานส่ งเสริ มคุณภาพการจัดการศึกษา)
5.7 ปฏิบัติงานร่ วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้ อง
5.8 ปฏิบัติหน้ าทีอ่ ื่นตามทีผ่ ้ ูบังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายวัชร์ โรจน์ ไชยพิเดช)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
ที่ ศธ 04061/
วันที่ 7 มีนาคม 2557
เรื่อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ด้วยมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม
เขต 2 ใหม่ ทาให้หน้าที่ความรับผิดชอบเดิมเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพื่อให้การปฏิบตั ิราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 วรรคสอง แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 จึงยกเลิกคาสัง่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเดิมทั้งมวล เฉพาะกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
และให้ใช้คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ฉบับนี้แทน
ข้ อเสนอ
1. เพื่อโปรดทราบ
2. พิจารณาลงลายมือชื่อในคาสั่งดังกล่าว

(นายวงษ์ใส เตโช)
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา

