๑

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
๑. นายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล ทำหน้ำที่ ควบคุม กำกับ
นิเทศ ตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนิเทศฯ
ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบำยกระทรวง กรม และมติคณะรัฐมนตรี
๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอกันทรำรมย์และยำงชุมน้อย
๑.๓ ตรวจผ่ำนและกรองงำนก่อนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ
๑.๔ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑.๕ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๗ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑.๘ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อ สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑.๙ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑.๑๐ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๑๑ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๑.๑๒ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๑๓ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑.๑๔ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑.๑๕ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ
๑.๑๖ งำนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ : PLC
๑.๑๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๒. นำยสมเกียรติ ไกรยำ…

๒

๒. นายสมเกียรติ ไกรยา ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอขุนหำญ
๒.๒ หั ว หน้ ำ งำน ประสำนและสนั บ สนุ น กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
๒.๓ หัวหน้ำงำนศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำ
แผนกำรรองรับ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๒.๔ หัวหน้ำงำนสั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวง ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๒.๕ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๒.๖ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๒.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๒.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๒.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คอมพิวเตอร์
๒.๑๓ งำนจั ด กำรศึ ก ษำทำงไกลผ่ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ(DLIT) และกำรจัด กำรศึ กษำ
ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
๒.๑๔ งำนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชำรัฐ
๒.๑๕ งำนโรงเรียนขนำดเล็ก
๒.๑๖ งำนพั ฒ นำเว็บ ไซต์ ก ลุ่ ม นิ เทศและเครือ ข่ ำยสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรนิ เทศ
ติดตำม ประเมินผล และตรวจรำชกำร
๒.๑๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๓. นำยธีรภัทร์ ใยแสง...

๓

๓. นายธีรภัทร์ ใยแสง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอกันทรลักษ์
๓.๒ ผู้ ช่ ว ยงำน ป ระสำน และสนั บ สนุ น กำรตรวจรำช กำรของผู้ ต รวจรำช กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
๓.๓ ผู้ช่วยงำนศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำ
แผนกำรรองรับ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๓.๔ ผู้ช่วยงำนสั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวง ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๓.๕ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๓.๖ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๓.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๓.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๓.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำพิเศษ
๓.๑๓ งำนอนุบำล ๓ ขวบ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยกำรสอนแบบเรกจิ โอ เอมีเรีย กำรสอน
และแบบมอนเตสเซอรีและกำรคิด วิเครำะห์
๓.๑๔ งำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๔. นำยสำยันต์ ดวงบัณฑิต...

๔

๔. นายสายันต์ ดวงบัณฑิต ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน ดังนี้
๔.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอขุขันธ์และภูสิงห์
๔.๒ ผู้ ช่ ว ยงำน ป ระสำน และสนั บ สนุ น กำรตรวจรำช กำรของผู้ ต รวจรำช กำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
๔.๓ ผู้ช่วยงำนศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำ
แผนกำรรองรับ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๔.๔ ผู้ช่วยงำนสั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวั ดให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวง ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๔.๕ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๔.๖ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๔.๗ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๔.๘ ส่ง เสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๔.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๔.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๔.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะและกำรศึกษำพิเศษ
๔.๑๓ งำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๑๔ โครงกำรขยะ และทักษะชีวิต
๔.๑๕ งำนอนุบำล ๓ ขวบ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย กำรสอนแบบเรกจิโอ เอมีเรีย กำรสอน
แบบมอนเตสเซอรี และคิดวิเครำะห์
๔.๑๖ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๕. นำยสนั่น เมยท่ำแค...

๕

๕. นายสนั่น เมยท่าแค ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอรำษีไศล
๕.๒ หั ว หน้ ำงำนขับ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่งรัด กำกั บ ตรวจสอบ และประเมิน ผลกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๕.๓ หัวหน้ ำงำนส่ งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ
และแนะแนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
๕.๔ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๕.๕ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๕.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๕.๗ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๕.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๕.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๕.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๕.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๕.๑๓ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM
๕.๑๔ งำนวัดและประเมินผล O-Net NT Pisa ข้อสอบกลำง และ STEM ศึกษำ
๕.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๖. นำยภูริภัทร มุขประดับ...

๖

๖. นายภูริภัทร มุขประดับ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๖.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอโนนคูณและอำเภอน้ำเกลี้ยง
๖.๒ ผู้ช่วยงำนขับเคลื่อน ประสำนงำนเร่งรัด กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๖.๓ ผู้ช่วยงำนส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และ
แนะแนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
๖.๔ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๖.๕ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๖.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๖.๗ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๖.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๖.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๖.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๖.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๖.๑๓ งำนพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ งำนห้องสมุด และงำนสำรำนุกรมไทย
๖.๑๔ งำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๗. นำงรุ่งรพี สมทอง...

๗

๗. นางรุ่งรพี สมทอง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๗.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอขุขันธ์และภูสิงห์
๗.๒ ผู้ช่วยงำนขับเคลื่อน ประสำนงำนเร่งรัด กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๗.๓ ผู้ช่วยงำนส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และ
แนะแนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
๗.๔ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๗.๕ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๗.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๗.๗ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๗.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๗.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๗.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๗.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๗.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๗.๑๓ งำนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร และโรงเรียนวิถีพุทธ
๗.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๘. นำงอุไรวรรณ โจมภำค...

๘

๘. นางอุไรวรรณ โจมภาค ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภออุทุมพรพิสัย
๘.๒ ผู้ช่วยงำนขับเคลื่อน ประสำนงำนเร่งรัด กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๘.๓ ผู้ช่วยงำนส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และ
แนะแนว กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ
๘.๔ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๘.๕ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๘.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๘.๗ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๘.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๘.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๘.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๘.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๘.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
๘.๑๓ งำนศูนย์ Eric English Program และ Boot Camp
๘.๑๔ งำนวัดและประเมินผล O-Net NT Pisa และข้อสอบกลำง
๘.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๙. นำยศำสตรำ สีหะวงษ์...

๙

๙. นายศาสตรา สีหะวงษ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบ
งำน ดังนี้
๙.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
๙.๒ หัวหน้ำงำนขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๙.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๙.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๙.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๙.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๙.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๙.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙.๙ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๙.๑๐ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๙.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๙.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ
๙.๑๓ งำนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนมำตรฐำนสำกล โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชำรัฐ
และโรงเรียนแม่เหล็กปฏิบัติ
๙.๑๔ งำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ งำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ ได้ รั บ
มอบหมำย
/๑๐. นำยทรงพล สมภำค...

๑๐

๑๐. นายทรงพล สมภาค ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๐.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอห้วยทับทันและเมืองจันทร์
๑๐.๒ ผู้ช่วยงำนขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๐.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๐.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๐.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๐.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๐.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๐.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๐.๙ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๐.๑๐ จัดทำกรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดตัว ชี้วัดกำรดำเนิ นงำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๑๐.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๐.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑๐.๑๓ งำนอนำมัยโรงเรียน
๑๐.๑๔ งำนพั ฒ นำครู แ ละบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ชุ ม ชนแห่ งกำรเรียนรู้ (Professional
Learning Community)
๑๐.๑๕ งำนร่ วมกับ หรื อสนับ สนุนกำรปฏิ บัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๑๑. นำยทิพำกร ทีน้ำคำ...

๑๑

๑๑. นายทิพากร ทีน้าค้า ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอบึงบูรพ์ โพธิ์ศรีสุวรรณและศิลำลำด
๑๑.๒ ผู้ช่วยงำนขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๑.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๑.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๑.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๑.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๑.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๑.๙ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๑.๑๐ จัดทำกรอบกำรประเมิน ผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดตัว ชี้วัดกำรดำเนิ นงำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด
๑๑.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๑.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
๑๑.๑๓ งำนสหกรณ์ และ ธนำคำรโรงเรียน
๑๑.๑๔ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๑.๑๕ กำรนิเทศภำยใน
๑๑.๑๖ โครงกำรทวิศึกษำ
๑๑.๑๗ งำนร่ วมกับ หรื อสนับ สนุนกำรปฏิ บัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๑๒. นำยอุเทน คำสิงห์นอก...

๑๒

๑๒. นายอุเทน ค้าสิงห์นอก ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอวังหินและพยุห์
๑๒.๒ หั ว หน้ ำ งำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๒.๓ หั ว หน้ ำ งำนจั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำร
ด ำเนิ น งำนในลั ก ษณะตั ว ชี้ วั ด ร่ ว มของส่ ว นรำชกำรหรื อ หน่ ว ยงำน และสถำนศึ ก ษำในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
๑๒.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๒.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๒.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๒.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๒.๙ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๒.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๒.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๒.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
๑๒.๑๓ งำนวัดและประเมินผล O-Net NT Pisa และข้อสอบกลำง
๑๒.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๓. นำยประสพ ศรีสมบูรณ์...

๑๓

๑๓. นายประสพ ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภออุทุมพรพิสัย
๑๓.๒ ผู้ช่วยงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์และคณะทำงำน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบ
หมำย
๑๓.๓ ผู้ช่วยงำนจัดทำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำหนดตัวชี้วัดกำรดำเนินงำน
ในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัด
๑๓.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๓.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๓.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๓.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๓.๘ ส่งเสริมและพัฒ นำหลั กสู ตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่ ง
เรียนรู้และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๓.๙ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๓.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๓.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๓.๑๒ งำนพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
๑๓.๑๓ กำรจัดกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน
๑๓.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๔. นำยสัจจำ เจริญศรีเมือง...

๑๔

๑๔. นายสัจจา เจริญศรีเมือง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๔.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอกันทรำรมย์และยำงชุมน้อย
๑๔.๒ หัวหน้ำงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๔.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๔.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๔.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๔.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๔.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๔.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๔.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑๔.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๔.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๔.๑๒ งำนพั ฒ นำกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนกลุ่ ม สำระกำรเรี ย นรู้ ภ ำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ
๑๔.๑๓ งำนพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ และหลักสูตรท้องถิ่น
๑๔.๑๔ งำนพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ งำนห้องสมุด และงำนสำรำนุกรมไทย
๑๔.๑๕ งำน Brain Based Learning : BBL
๑๔.๑๖ งำนศูนย์ Eric English Program และ Boot Camp
๑๔.๑๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๕. นำยมงคล กำจร...

๑๕

๑๕. นายมงคล ก้าจร ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
๑๕.๒ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๕.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๕.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๕.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๕.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๕.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๕.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑๕.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๕.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๕.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ
๑๕.๑๓ งำนพั ฒ นำครู แ ละบุ คลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ชุ ม ชนแห่ งกำรเรียนรู้ (Professional
Learning Community)
๑๕.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๖. นำยวสันต์ แสงสว่ำง...

๑๖

๑๖. นายวสันต์ แสงสว่าง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอศรีรัตนะและเบญจลักษ์
๑.๒ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๑.๑๓ งำนอนำมัยโรงเรียนและควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
๑.๑๔ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย
/๑๗. นำงอัจฉฏำพร เครำะห์ดี...

๑๗

๑๗. นางอัจฉฏาพร เคราะห์ดี ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบ
งำน ดังนี้
๑๗.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอปรำงค์กู่
๑๗.๒ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๗.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๗.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๗.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๗.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๗.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๗.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑๗.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๗.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๗.๑๒ งำนกำรศึกษำปฐมวัย
๑๗.๑๓ งำนอนุบำล ๓ ขวบ บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยกำรสอนแบบเรกจิโอ เอมีเรีย กำร
สอนและแบบมอนเตสเซอรี
๑๗.๑๔ กำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด วิเครำะห์
๑๗.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๘. นำยธำนินทร์ แทนคำ...

๑๘

๑๘. นายธานินทร์ แทนค้า ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบงำน
ดังนี้
๑๘.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอกันทรลักษ์
๑๘.๒ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๘.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๘.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๘.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๘.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๘.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๘.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๘.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑๘.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๘.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๘.๑๒ งำนพัฒ นำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
๑๘.๑๓ กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อไปสู่ประชำคมอำเซียน
๑๘.๑๔ งำนโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร และโรงเรียนวิถีพุทธ
๑๘.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๑๙. นำงธนัชชญำนันทน์ อินตะนัย...

๑๙

๑๙. นางธนัชชญานันทน์ อินตะนัย ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๑๙.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ ศึกษำนิเทศก์ประจำอำเภอไพรบึง
๑๙.๒ ผู้ช่วยงำนส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต่ ำ งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรสร้ ำ งเสริ ม คุ ณ ภำพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม
๑๙.๓ รั บ ผิ ด ชอบงำนธุ ร กำรของคณะอนุ ก รรมกำรบริ ห ำรรำชกำรเชิ ง ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
คณะทำงำนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นไปตำมอำนำจและหน้ำที่ของ กศจ. และตำมที่
กศจ.มอบหมำย
๑๙.๔ ขั บ เคลื่ อ น ประสำนงำนเร่ งรั ด ก ำกั บ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรที่รับผิดชอบ
๑๙.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรนิเทศ และแนะแนว
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๑๙.๖ ประสำนและสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๑๙.๗ ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร จัดทำแผนกำร
รองรั บ กำรตรวจรำชกำร และด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรของผู้ ต รวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม และประเมินผลตำมนโยบำยและแผนกำรตรวจ
รำชกำรของกระทรวง
๑๙.๘ สั่งกำร กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
๑๙.๙ จั ด ท ำกรอบกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนและก ำหนดตั ว ชี้ วั ด กำรด ำเนิ น งำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิ กำรใน
จังหวัด
๑๙.๑๐ ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๑๙.๑๑ งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
๑๙.๑๒ งำนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๑๙.๑๓ งำนพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ งำนห้องสมุด และงำนสำรำนุกรมไทย
๑๙.๑๔ งำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๙.๑๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมำย
/๒๐. นำงสำวธัญญำมำศ กอสุระ...

๒๐

๒๐. นางสาวธัญญามาศ กอสุระ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ปฏิบัติหน้ำที่ และ
รับผิดชอบงำน ดังนี้
๒๐.๑ หัวหน้ำงำนธุรกำร ของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
๒๐.๒ เลขำนุกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
๒๐.๓ ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและกำรบริหำรงำนของกลุ่มให้
สำมำรถดำเนินงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๒๐.๔ ศึกษำ วิเครำะห์สภำพของกลุ่ม และออกแบบระบบงำนสำรบรรณให้เหมำะสมและ
สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
๒๐.๕ ปฏิบัติงำนธุรกำรของคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์และคณะทำงำน
ที่เกี่ยวข้อง
๒๐.๖ ปฏิบัติงำนรับส่งหนังสือรำชกำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
๒๐.๗ รับผิดชอบ ดูแลกำรเสนอแฟ้ม และตรวจสอบแฟ้มเสนองำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
๒๐.๘ จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
๒๐.๙ งำนรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบประเมิน
๒๐.๑๐ประสำนงำนกับกลุ่มอื่นในสำนักงำน หน่วยงำนและสถำนศึกษำในงำนธุรกำรเกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรของกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
๒๐.๑๑ อำนวยควำมสะดวกให้ บ ริก ำรแก่ ผู้ มำติ ด ต่ อรำชกำรในกลุ่ มนิ เทศ ติด ตำม และ
ประเมินผล
๒๐.๑๒ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย

