คําสั่งสํานักงาานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองง
ที่ 98/25644
เรือ่อง คําสั่งมอบบหมายหน้าทีการงานที
่
แ คลากรททางการศึกษาา ลูกจ้างชั่วครราว
่ให้ขข้้าราชการครูและบุ
ในสํานัักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธธยมศึกษาพังงา
ง ภูเก็ต ระนนอง รับผิดชอบบปฏิบัติ
..........................................
อนุสนธิคําสั
า ่งสํานักงานนเขตพื้นที่กา รศึกษามัธยมมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองง ที่ 43/25644 ลงวันที่
า ่งมอบหมายยหน้าที่การงาานให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการรศึกษาใน
25 กุมภาาพันธ์ พ.ศ.25564 เรื่อง คําสั
สํานักงานนเขตพื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รัรบผิดชอบและถือปฏิบัติ นนั้น
เพื่อให้การรปฏิบัติราชการในหน้าที่ข องข้าราชการรครูและบุคลาากรทางการศึศึกษา พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่ววคราวของกลลุ่มอํานวยการร สํานักงานเขขตพื้นที่การศึศึกษามัธยมศึกษาพั
ก งงา ภูเก็ ต ระนอง เป็ป็นไปด้วย
ความเรียยบร้อย มีประสิทธิภาพแลละประโยชน์น์ สูงสุดแก่ทางงราชการ อาศัยอํานาจตาามความในมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการร กระทรวงศึกกษาธิการ พ.ศศ.2546 สํานักงานเขตพื
ก
้นที ่การศึกษามัธยมศึ
ธ กษา
ษ ลูกจ้าง
พังงา ภูเก็ต ระนอง จึงมีคําสั่งมอบบหมายหน้าที่ การงานที่ให้ข้ขาราชการครูรูและบุคลากรรทางการศึกษา
ชั่วคราวใในสํานักงานเเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับผิดชอบปฏิฏิบัติ ตามรายยละเอียด
แนบท้ายยคําสั่ง ภาคผผนวก ก ยกเลิ
ย กคําสั่งสํ านักงานเขตพืพื้นที่การศึกษามั
ษ ธยมศึกษาา เขต 14 ที่ 43/2564
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์
น พ.ศ.2564 ให้ใช้คําสั่งฉบับับนี้แทน
ททั้งนี้ รายที่ 9 นายสามารถถ จิตต์ชํานาญ
ญ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564
นอกนั้น ตั้งแต่วันที่ 211 มิถุนายน พ.ศ.2564
พ
เป็นนต้นไป
สัส่ง ณ วันที่ 221 มิถุนายน พ.ศ.2564

(นายยสมชาย รองเเหลือ)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นนที่การศึกษามัมัธยมศึกษาพังงา
ง ภูเก็ต ระนนอง

ภาคผนวก ก.
กลุ่มอํานวยการ
1. นางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 การวางแผน กํากับ มอบหมายงาน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
กลุ่มอํานวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของกลุ่มอํานวยการให้ทันตามกําหนดเวลา
1.3 ให้คําปรึกษา แนะนํา ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขพัฒนางาน ตลอดจนตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของกลุ่มอํานวยการ
1.4 พิจารณาตรวจสอบเรื่องที่เจ้าหน้าที่เสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณา วินิจฉัยสัง่ การให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ก่อนนําเสนอรองผู้อํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1.5 ดําเนินการมอบหมายหน้าที่งานให้ข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มอํานวยการ การประชุม
การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอกของส่วนราชการภาครัฐและเอกชนตามที่ได้รับมอบหมาย
1.6 การบริหารจัดการด้านบุคลากรในกลุ่ม ตลอดจนการพิจารณาเสนอผลงานการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจําในกลุ่มอํานวยการ เสนอรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และหรือผูอ้ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ฯลฯ ทีก่ ําหนด
1.7 การพิจารณาหนังสือราชการเพื่อให้กลุม่ /หน่วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง ปฏิบัติ
1.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.9 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1.10 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44)
1.11 การจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.13 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวเรวดี จุลรอด กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
1.14 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นางสาวเรวดี จุลรอด ตําแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
2.2 การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
2.2.1 การสร้างเครือข่ายภายนอกองค์กร
- การสํารวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ทั้งสื่อมวลชน สื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุชุมชน วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ล
ทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและผู้ผลิตสื่ออื่น ๆ

-2- การจั ด ทํ า ทะเบี ย นเครื อ ข่า ยประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ใ ห้ นั ก เรี ย นและสถานศึ ก ษา
ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารและส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์
- การกําหนดรูปแบบการติดต่อประสานงานการส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
- การกําหนดบุคลากรรับผิดชอบ การประสานงานเครือข่ายประขาสัมพันธ์
- การสร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
- การสร้างกิจกรรมเสริมการประชาสัมพันธ์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
- การตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครื อข่ ายประชาสั ม พั นธ์ แ ละปรับปรุ ง
รูปแบบการติดต่อประสานงานเป็นระยะ ๆ
2.2.2 การสร้างเครือข่ายภายในองค์กร
- การจัดให้มีการเครือข่าย การประสานงานประชาสัมพันธ์ภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษา
- การจัดทําทะเบียนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษานําไปใช้ประสานการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงาน
เพื่อการประชาสัมพันธ์
- การพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถดําเนินการประชาสัมพันธ์
ผลงานของสถานศึกษา
- การสร้ า งกิ จ กรรมเสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ โดยยึ ด หลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มเครื อ ข่ า ย
ประชาสัมพันธ์
- การตรวจสอบ ประเมินผล การประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์และปรับปรุง
รูปแบบการประสานงานเป็นระยะ ๆ
2.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
- การประสานงานกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงานเพื่อการ
ประชาสั ม พั น ธ์ วางแผนการประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารและผลงานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษา ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกและเชิงรับ
- การผลิตข้อมูล ข่าวสาร บทความและรายการวิทยุโทรทัศน์ตามเหตุการณ์เพื่อความเหมาะสม
- การดําเนินการประชาสัมพันธ์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
- การติ ด ตามประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ทราบถึ ง ผลที่ ไ ด้ รั บ นํ า ไปใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ดําเนินการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป
2.4 งานบริการข้อมูลข่าวสาร
- การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เชื่อมโยงเพื่อให้บริการต่อ
สาธารณชนกับสถานศึกษาและส่วนกลาง
- การจั ด ระบบให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร และผลงานของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื่อ Web Page และจดหมาย
อิเล็กทรอนิค รวมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

-3- การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์
- การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชน
- การตรวจสอบประเมินผลระบบข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการข้อมูลข่าวสารนําผลการ
ตรวจสอบและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
2.5 การจัดทําข้อมูล website สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้เป็น
ปัจจุบัน
2.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสุภาณี ธรรมประดิษฐ์ กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2.7 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นางสาวนัชชา ประเสริฐ ตําแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อํานวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
3.2 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภูเก็ต ระนอง (ไฟฟ้า น้ํามัน)
3.3 การบริหารงานยานพาหนะ
3.4 การประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม /หน่ ว ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.5 การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.6 การจัดทําคําสั่งมอบหมายหน้าที่การงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
3.7 การจัดวางระบบการควบคุมภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง
3.8 งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวปิ่นอนงค์ อักษรศรี กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
3.10 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าทีร่ ับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
4.1 การสรรหาและเลือก ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
4.2 การดําเนินงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
4.3 การจัดงานวันครู
4.4 งานสารบรรณกลุ่มอํานวยการ (ทําเฉพาะรับ-ส่งหนังสือราชการจากสารบรรณกลางส่งให้บุคลากร
กลุ่มอํานวยการ)
4.5 การเก็บรักษา ยืม และการทําลายหนังสือราชการ
4.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงานภาครัฐ
4.7 การประชุมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

-44.8 การปฏิบัติหนังสือราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไม่เข้างานหนึ่งของกลุ่มอํานวยการ
4.9 การขอพระราชทานนามสถานศึกษาและการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา
4.10 การขออนุญาตการอํานวยความสะดวก จัดเตรียมห้องประชุม เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ควบคุมการใช้ห้องประชุมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
(ห้องประชุมเขางุ้มและห้องประชุมเขาทอย)
4.11 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวชนันธนา หัสดี และนายอัสนัย กิ่งบุญตา กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้
4.12 การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นายอัสนัย กิ่งบุญตา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
5.1 งานเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.2 พนักงานขับรถยนต์ให้กับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง และการเขียนขอใช้รถให้กับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.3 การรวบรวมเอกสารในการเดินทางของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดําเนินการเบิกจ่าย
5.4 ดูแล บํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค 3115 พังงา เป็นประจํา
ทุกเดือนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
5.5 ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ํามันเครื่อง เพื่อเป็น
การบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่ยานพาหนะ
ทราบเพื่อขอซ่อมบํารุง
5.6 บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
5.7 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน-ภายนอก และอุปกรณ์ประจํารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผขู้ อใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
5.8 เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์จะต้องนํารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บ
รถของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.9 แก้ไขขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
5.10 โครงการออกหน่วยเยี่ยมเยียนประชาชนจังหวัดพังงา โครงการออกหน่วยบริการทางสังคม
จังหวัดพังงาและโครงการคาราวานแก้จน
5.11 การมอบอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปฏิบัติราชการแทนและการมอบอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้ขา้ ราชการปฏิบัติราชการแทน
5.12 การตรวจราชการ ตรวจเยี่ยมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ)
5.13 การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.14 การเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
ทุกพระองค์ในส่วนที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ต้องรับผิดชอบ
5.15 การเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการต่าง ๆ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอํานวยการ)
5.16 การรับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ.

-55.17 ปฏิทินการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.18 การปฏิบัติหนังสือราชการในระดับจังหวัด หน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งไม่เข้างานใดงานหนึ่งของกลุ่ม
อํานวยการ
5.19 การคัดเลือก การรับสมัคร การขอรับรางวัล การประกวดต่าง ๆ ในส่วนของกลุม่ อํานวยการ
5.20 การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
5.21 งานกิจกรรม 5 ส
5.22 การจัดกิจกรรมงานวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และงานวันสําคัญต่าง ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
5.23 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวชนันธนา หัสดี และนางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ กรณีที่ไม่มาหรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
5.24 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นางสาวชนันธนา หัสดี ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ดังนี้
6.1 การปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง (ระบบ My-Office, Smart OBEC ฯลฯ)
6.2 การบันทึกและการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ตา่ ง ๆ การบันทึกจัดทําตรายางต่าง ๆ ในส่วนของ
กลุ่มอํานวยการ
6.3 การจําหน่ายสิ่งของต่าง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และหน่วยงานต่าง ๆ ตามคําร้องขอ (ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มอํานวยการ)
6.4 การควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 0 7648 1529, 0 7648 1530 และโทรศัพท์มือถือกลุ่ม
อํานวยการ หมายเลข 062-6743918
6.5 ผู้ทําคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
6.6 เจ้าหน้าทีค่ วบคุมทะเบียนเกียรติบัตร
6.7 การประสานงานการรับมอบอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่รับบริจาคผ่านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
6.8 การส่งหนังสือราชการและพัสดุทางไปรษณีย์พร้อมเก็บรักษาทะเบียนการส่งไปรษณีย์
6.9 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอัสนัย กิ่งบุญตา และ นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์ กรณีที่ไม่มาหรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการ
6.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นางสาวปิน่ อนงค์ อักษรศรี ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
7.1 งานเลขานุการรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
7.2 การเขียนขอใช้รถให้กับรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง

-67.3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง เพื่อให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดําเนินการเบิกจ่าย
7.4 งานการตรวจสุขภาพประจําปี
7.5 การประสานงานให้นักศึกษามาฝึกงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง
7.6 การรายงานเบื้องต้นกรณีอาคารได้รับความเสียหาย (กรณีภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ)
7.7 การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ พร้อมจัดทําสมุดบันทึกเวรรักษาการณ์/สมุดการ
ลงเวลายามรักษาสถานที่ราชการ/รายงานการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย (กรณี ที่ไม่ได้เกิดจากภั ยธรรมชาติ)
โรคระบาดต่าง ๆ ฯลฯ ในส่วนของกลุ่มอํานวยการ
7.8 การประสานงานกฐินพระราชทาน งานสาธารณกุศล งานร่วมทําบุญ การทอดผ้าป่า
การขอรับบริจาคที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และตามที่ได้รับ
การร้องขอ
7.9 การประชุมสัมมนาภายในกลุ่มอํานวยการ
7.10 การประสานงานการทั ศ นศึ ก ษาดู ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ ข อความอนุ เ คราะห์ ดู ง าน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และสถานศึกษาในสังกัด
7.11 การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการและบุคลากรพัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
7.12 การจัดทําเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.13 การจัดทําบัญชีลงเวลา สรุปบัญชีลงเวลาและเสนอบัญชีลงเวลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว พร้อมเก็บรักษา
7.14 การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนัชชา ประเสริฐ กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นายอุดมศักดิ์ ทับไทย ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 ดูแล บํารุงรักษาและทําความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข นข 5420 ภูเก็ต และหมายเลข
นข 1732 พังงา, นข 5421 ภูเก็ต และ กค 7322 พังงา เป็นประจําทุกเดือน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
8.2 ตรวจสภาพเครื่องยนต์ทุกระยะทาง 10,000 กิโลเมตร โดยเฉพาะไส้กรอง น้ํามันเครื่อง
เพื่อเป็นการบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด หากมีความผิดปกติของเครื่องยนต์ให้รายงานเจ้าหน้าที่
ยานพาหนะทราบเพื่อขอซ่อมบํารุง
8.3 บันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้งและเป็นปัจจุบันเสมอ
8.4 แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการใช้รถยนต์
8.5 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ทั้งภายใน-ภายนอก และอุปกรณ์ประจํารถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่จะ
ให้บริการแก่ผู้ขอใช้รถยนต์อย่างเหมาะสม
8.6 เมื่อเสร็จจากการปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์จะต้องนํารถยนต์ไปจอดเก็บภายในสถานที่เก็บ
รถของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาพั ง งา ภู เ ก็ ต ระนอง และคื น กุ ญ แจรถให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่
ยานพาหนะทุกครั้ง

-78.7 ช่วยนําส่งหนังสือราชการ พัสดุไปรษณีย์ และเดินหนังสือราชการในสํานักงานและ
นอกสถานที่
8.8 ช่วยปฏิบัติงานในการเปิด-ปิดสํานักงาน รวมถึงการจัดห้องประชุมเขางุ้ม ห้องประชุมเขาทอย
ให้สะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลา
8.9 ช่ ว ยดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของระบบต่ า ง ๆ เช่ น ระบบเครื่ อ งเสี ย ง ระบบไฟฟ้ า และ
เครื่องปรับอากาศ
8.10 ช่วยปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง (ระบบ My-Office, Smart OBEC ฯลฯ) ในกรณีที่ไม่มีภารกิจในการขับรถ
8.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นายสามารถ จิตต์ชํานาญ ตําแหน่งนักการภารโรง มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
9.1 เปิด-ปิด อาคารสํานักงานในแต่ละวันทําการ กําหนดเปิดเวลา 07.00 น. และปิดเวลา 17.00 น.
9.2 เปิด-ปิด ประตูรั้วสํานักงานในแต่ละวันทําการ (กรณีเวรยามไม่มาปฏิบัติงาน) กําหนดเปิดเวลา
07.00 น. และปิดเวลา 17.00 น.
9.3 กวาด ทําความสะอาด สนามหน้าอาคารสํานักงาน รอบอาคารสํานักงาน และบริเวณอื่น ๆ
9.4 เก็บขยะตามอาคารสํานักงาน และในสํานักงาน ไปทิ้งและกําจัด
9.5 ดูแล ปรับปรุง ตกแต่งภูมิทัศน์สวนหย่อม เพาะชํา ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ตามบริเวณต่าง ๆ
ของสํานักงาน ให้ร่มรื่น สดชื่น สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
9.6 ดูแล รดน้าํ ต้นไม้ในกระถางที่ประดับบนอาคารชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2
9.7 จัดห้องเครื่องมือ เครื่องใช้ และเครื่องอํานวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
9.8 ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ระบบต่าง ๆ เช่น ระบบ เครื่อง
เสียง ระบบไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศของสํานักงานให้ใช้งานได้ตามควรแก่สภาพ
9.9 ดูแลน้ําตกบริเวณเชิงบันไดอาคารสํานักงานให้ใช้งานตลอดวันทํางาน เติมน้ําให้เต็ม และตกแต่ง
ให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา
9.10 ช่วยทําความสะอาดห้องทํางานทั้งชั้นบนและชั้นล่างของอาคารสํานักงาน บ้านพักผู้อํานวยการ
ห้องน้ําภายในและภายนอกของอาคารสํานักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสํานักงานให้สะอาด สวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา
9.11 ช่วยนําส่งหนังสือราชการ พัสดุไปรษณีย์ และเดินหนังสือราชการในสํานักงานและนอกสถานที่
9.12 ช่วยจัดและทําความสะอาดห้องประชุมเขางุ้ม ห้องประชุมเขาทอย และเรือนสิมลิ นั ให้สะอาด
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
9.13 ปฏิบัติหน้าที่แทนนางศรธนวรรณ์ ขมักการ กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
9.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นางศรธนวรรณ์ ขมักการ ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง แม่บ้าน
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ ดังนี้
10.1 -ทําความสะอาดห้องทํางานชั้นบนและชั้นล่างของอาคารสํานักงาน บ้านพักผู้อํานวยการ
ห้องน้ําภายในและภายนอกของอาคารสํานักงาน รวมทั้งบริเวณสิ่งแวดล้อมของสํานักงานให้สะอาดสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

-810.2 จัดซื้อและจัดเตรียมอาหารว่าง/เครื่องดื่ม/อาหาร และจัดบริการให้กับผู้บริหารการศึกษา
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ และประชาชนที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
10.3 จัดบริการอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และอาหารในการจัดการประชุม อบรม สัมมนาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
10.4 ทําความสะอาดวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดบริการให้มคี วามสะอาดและจัดเก็บให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
10.5 ดูแล รักษา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เกี่ยวกับงานครัว ให้สะอาดและพร้อมใช้อยู่เสมอ
10.6 จัดและทําความสะอาดห้องประชุมเขางุ้ม ห้องประชุมเขาทอย และเรือนสิมิลัน ให้สะอาดพร้อม
ใช้งานตลอดเวลา
10.7 ดูแล รดน้ําต้นไม้ในกระถางที่ประดับด้านข้างอาคารสํานักงาน
10.8 ช่วยกวาด ทําความสะอาด สนามหน้าอาคารสํานักงาน รอบอาคารสํานักงาน และบริเวณอื่น ๆ
10.9 ช่วยดูแลน้ําตกบริเวณเชิงบันไดอาคารสํานักงานให้ใช้งานตลอดวันทํางาน เติมน้ําให้เต็ม และ
ตกแต่งให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา
10.10 ปฏิบัติหน้าที่แทนนายศรชัย ช่วยชู กรณีที่ไม่มาหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
10.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นายศักดิ์เกษม จันคํา ตําแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4 ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ประสานงานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
11.1 การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส ารบรรณ/ธุ ร การของศู น ย์ ป ระสานงานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต
11.2 การรับ-ส่งหนังสือราชการจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา
ภู เ ก็ ต ระนอง ของจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จํ า นวน 7 โรงเรี ย น เพื่ อ รวบรวมส่ ง ไปยั ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
11.3 การดูแลและคัดสําเนาเอกสารทะเบียนประวัติ (กพ.7)
11.4 การจัดกิจกรรมงานวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และงานสําคัญต่างๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
11.5 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต
ระนอง จังหวัดภูเก็ต
11.6 การเปิด-ปิดอาคารปฏิบัติงานของศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต
11.7 การทําความสะอาดห้องทํางาน บริเวณภายใน ภายนอก และสิ่งแวดล้อมของอาคารศูนย์
ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต ให้สะอาด
สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
11.8 การดูแลความเรียบร้อยของระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และความ
ปลอดภัยของศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัด
ภูเก็ต
11.9 การบันทึกและเบิกวัสดุ การจัดทําตรายาง และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องอํานวยความ
สะดวกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
11.10 การควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 076-210078

-911.11 ให้บริการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประสานการ
ปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
11.12 ช่วยปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พังงา ภูเก็ต ระนอง ประจําจังหวัดภูเก็ต
11.13 การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

