
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวกมลชนก ไพรสณฑ์  
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เลขท่ี อ 48
ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาใหเปนไปตามอํานาจ หนาที่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 

    109 ง ลงวันที่ 14 กันยายน 2553 

2.) ตรวจสอบ กล่ันกรองงานของบุคลากรในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กอนนําเสนอ ผูบังคับบัญชาตัดสินใจ

3.) งานติดต้ังระบบ ปรับปรุงพัฒนาระบบ Internet และ ICT ของสถานศึกษาในสังกัด ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

4.) จัดทําเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหความรูแนะนําวิธีการนําเสนอขาวสารทางเว็บไซต การจัดทําเว็บไซตของกลุมตาง ๆ

5.) งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

6.) จัดทําขอมูลสารสนเทศตามความตองการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ�อการบริหาร ใหครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบ

7.) นําเสนอขอมูลสารสนเทศเพ�อการบริหารในรูปแบบเอกสารและบนเครือขายเว็บไซต จัดทําสารสนเทศทางการศึกษาประจําป

8.) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพ�อการบริหารที่เกี่ยวของ

9.) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบป สําหรับการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ�อการบริหาร

10.) ปฏิบัติงานอ�น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

นายสมเดช ภานุสถิตย์ 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เลขท่ี อ 49

ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 1 

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) ปฏิบัติหนาที่ประสานงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน และงานกิจการ

    นักเรียนอ�น

2.) งานสงเสริมกิจการลูกเสือ/เนตรนารี

3.) งานสงเสริมกิจการยุวกาชาด

4.) งานสหกรณในโรงเรียน

5.) งานสงเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

6.) งานโครงการพระราชดําริ และโรงเรียนในพระอุถัมภ

7.) ปฏิบัติงานอ�น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายธนิต อุทิตสาร 
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เลขท่ี อ 50

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 2

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) งานปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดในสถานศึกษา

2.) งานความมั่นคงความสงบเรียบรอย

3.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่บังคับบัญชามอบหมาย

นางธรพร วรวงศ์
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ เลขท่ี อ 51

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 2

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.) งานการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา

    1.1) ประกาศรายละเอียดการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา

    1.2) ประกาศจัดสรรโอกาสทางการศึกษา

    1.3) การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

    1.4) งานการขอเพิ่มหองเรียน/เพ่ิมจํานวนนักเรียนตอหอง

    1.5) การประกวดทองพุทธวจน

    1.6) งานแขงขันตอบคําถามและมอบหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนไทย

    1.7) งานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูสูสากล กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

    1.8) งานโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร(สสวท.)

    1.9) งานประกวดแขงขันตางๆ

    1.10) งานแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร โอลิมปกแหงประเทศไทย

    1.11) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

    1.12) การประกวดการพัฒนาเด็กและเยาวชนสูความเปนนักประดิษฐ

    1.13) งานสอบธรรมสนามหลวง

    1.14) งานศูนยธรรมศึกษา หนึ่งตําบลหนึ่งโรงเรียน

2.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายชาตรี อุปาละ
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เลขท่ี 52

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนท่ี 4

มีหนาที่กํากับการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาในกลุมงานและรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.) งานทุนการศึกษา

2.) งานกองทุนใหกูยืมเพ�อการศึกษา กยศ. / กรอ.

3.) งานสิทธิเด็กและสวัสดิการความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

4.) งานจราจรและความปลอดภัย

5.) งานตรวจรานเกม และสถานบริการ

6.) งานคุมครองเด็กและชวยเหลือนักเรียน

7.) งานสงเสริมความประพฤตินักเรียน

8.) งานสรางภูมิคุมกันทางสังคม

9.) งานปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ในสถานศึกษา

10.) งานปองกันและปราบปรามการคามนุษย

11.) งานทักษะชีวิต

12.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นายจํารัส แสงเผ่ิน
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เลขท่ี อ 56
ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) งานประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

2.) งานประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ�อรับรางวัลพระราชทาน

3.) งานกีฬาและนันทนาการ

4.) งานการจัดงานวันเด็กประจําป

5.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมายกลุมงานสงเสริมสวัสดิการและกองทุนเพ�อการศึกษา

นางพรพิศ กาญจนีย์
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เลขท่ี อ 54

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) ประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

2.) การยาย จําหน�ายนักเรียน การผอนผันการเขาเรียน

3.) งานสงและเสริมสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ

4.) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5.) งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

6.) การสํารวจนักเรียนที่คาดวาเรียนตอ / ไมเรียนตอมัธยมตน

7.) งานสงเสริมอนามัยโรงเรียน

8.) งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

9.) การพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียน IQ EQ 

10.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 

นางนิลวรรณ พรมเสนา
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เลขท่ี อ 53
ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) งานสงเสริมกํากับติดตามการรับนักเรียนของสถานศึกษา

2.) งานตรวจสอบ ติดตาม สรุปผลการรับเด็กเขาเรียน

3.) รายงานการรับนักเรียน

4.) การเปดหองเรียนพิเศษ

5.) การแกปญหาเด็กตกหลน เด็กกลุมเส่ียง และเด็กออกกลางคัน

6.) การติดตามนักเรียนใหไดเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ

7.) การดําเนินงานอ�นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

8.) งานสงเสริมนักเรียนใหไดเรียนตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9.) การสํารวจนักเรียนที่คาดวาเรียนตอ/ไมเรียนตอมัธยมปลาย

10.) งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

11.) การดําเนินงานดานโอกาสทางการศึกษา

     11.1) งานสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษ

     11.2) งานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลงเรียนรูส่ิงแวดลอมทางการสึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น

     11.3) งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนาและสถานประกอบการ

     11.4) งานสงเสริมการจัดการศึกษาปกครองทองถิ่น

     11.5) งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

12.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางละม่อม อดกล้ัน
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เลขท่ี อ 55

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพ่ือการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

2.) งานกองทุนชวยเหลือนักเรียน สพป.อํานาจเจริญ

3.) งานทุนหมอมงามจิตต บุรฉัตร

4.) งานมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลา

5.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางประภาภรณ์  อ้ือจรรยา
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ตําแหน่งเลขท่ี อ 58

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) ปฏิบัติงานเลขานุการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

2.) งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบาน อพป.และ ปชด.

3.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางจินดาพร บุปผาชาติ
ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตําแหน่งเลขท่ี อ 57

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) ปฏิบัติหนาที่งานเลขานุการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ

2.) งานเก็บคาบํารุงลูกเสือ

3.) งานขอซ้ือแบบพิมพทางการลูกเสือ

4.) งานสงเสริมกิจกรรรมยุวกาชาด

5.) งานจัดทํารายงานยุวกาชาด

6.) งานทะเบียนตาง ๆ ยุวกาชาด

7.) งานคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด

8.) งานกิจกรรม งานฝกอบรมผูนําและสมาชิกยุวกาชาด

9.) งานขอพระราชทานเหรียญ และเข็มกาชาดตาง ๆ 

10.) งานโครงการพระราชดําริ และโรงเรียนในพระอุปถัมภ

11.) ปฏิบัติงานอ�นตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

นางสุปราณี แป้นนอก
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน ตําแหน่งเลขท่ี 59

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้

1.) งานการจัดทะเบียนหนังสือราชการ

2.) งานทํารายงานผลการปฏิบัติงานของกลุม

3.) งานประชุมของกลุม

4.) งานจัดกิจกรรม ๕ ส ของกลุม

5.) งานเวียนหนังสือ คําส่ัง กําหนดการ การประชาสัมพันธ สมุดบันทึกทะเบียนตาง ๆ

6.) งานระบบเครือขาย ICT และดูแลเคร�องคอมพิวเตอรของกลุม

7.) งานระบบ e - office ของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

8.) ปฏิบัติงานอ�น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย


