ภาพรวมข้อมูลสารสนเทศอัตรากาลังใน สพป.สมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562
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ตาแหน่ง / กลุม่
ผอ.สพท.
รอง. ผอ.สพท.
รวม
ศึกษานิเทศก์
รวม
อานวยการ
บริหารงานการเงินฯ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน
รวม
รวมทัง้ สิน้
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว งบ สพฐ.
ลูกจ้างชั่วคราว งบ สพป.สส.
รวม

อัตราที่
ก.ค.ศ.
กาหนด
1
3
4
18
18
6
10
12
7
7
2
2
46
68
-

มีตวั
1
1
2
4
4
4
8
11
7
6
1
2
39
45
1
1
4
8
14

จานวนตาม จ.18
ว่าง
ว่าง
มีเงิน
ไม่มีเงิน
1
1
9
9
2
2
1
1
1
7
17
-

รวม
1
2
3
13
13
6
10
12
7
7
2
2
46
62
1
1
4
8
14

มีตวั
คิดเป็น
ร้อยละ

50.00
33.33
66.67
80.00
91.67
100.00
85.71
50.00
100.00
84.78
66.18
-

นางสาววนิดา ดิลกธนกุล
ผู้ช่วยเลขานุการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ
2. เสนอแนะ กำกับ ติดตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำร
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
สมุทรสงครำม
3. กำกับ ดูแล กำรจัดระบบ ส่งเสริม และประสำนเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกำรศึกษำของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท เพื่อสร้ำงโอกำส
ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคม ในกำรพัฒนำให้เกิดคุณภำพกำรศึกษำ
5. พิจำรณำกำรจัดตั้งงบประมำณ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำ ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสมุทรสงครำม
6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. ประสำน ส่งเสริมสนับสนุน กำรดำเนินกำรวิจยั และพัฒนำ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
8. ส่งเสริมกำรป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
9. ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
ที่จัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงสังคม
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำมมอบหมำย

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอื่น
และมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
(1) อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(2) อำนำจหน้ำที่ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
(3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ
และ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ข้อ 4 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมี
อำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น

(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำรเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำน
ข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
ดังกล่ำว

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดู แ ล ติ ด ตำม และประเมิ น ผลสถำนศึกษำขั้น พื้น ฐำนและในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จั ด ระบบประกัน คุณ ภำพกำรศึกษำ และประเมิ น ผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร
และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนินกำรประสำนส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ
คณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ

(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย

คณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงย ุทธศำสตร์

คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำม

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้

มีอานาจหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอแนะ กำกับ ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำของ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสมุทรสงครำม
2. กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน
และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง
ศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์ชำติ
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตำมกำรดำเนินกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนกำรนิเทศ และ
แนะแนวกำรศึกษำของสถำนศึกษำทุกระดับ และทุกประเภทสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
สมุทรสงครำม
4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรรองรับตรวจรำชกำรและของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร
5. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำรกำหนด
ตัวชี้วัดร่วมในกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ในจังหวัดสมุทรสงครำม
6. เสนอแนะแนวทำง และกำกับ ติดตำมกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัดสมุทรสงครำม
7. เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระบวนกำรเรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำมมอบหมำย

1. อำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำหนดให้เป็นอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำนบันสังคมอื่นที่จัด
กำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย
3. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
4. พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำร
ดำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร
5. เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ 2
6. กำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
7. วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำและพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
สถำนศึกษำ
8. เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรปู กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิ ำค
เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำม (ด้ำนบริหำรงำนบุคคล)
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนตำมควำมจำเป็นเพื่อช่วยเหลือกำรปฏิบตั ิงำน
ของ กศจ. ซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีคณะอนุกรรมกำรบริหำรรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ และคณะอนุกรรมกำร
เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ
10. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรปู กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิ ำคมอบหมำย

คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (ด้ำนบริหำรงำนบ ุคคล)
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เกีย่ วกับกำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง และกำรโยกย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 กำรพิจำรณำเสนอแนะนโยบำยและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรกำหนดจำนวน
และอัตรำตำแหน่ง กำรเกลีย่ อัตรำกำลังให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
1.2 กำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น กำรบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก กำรย้ำย กำรโอน กำรเปลี่ยนตำแหน่งและกำร
เลื่อนตำแหน่งกำรบรรจุกลับเข้ำรับรำชกำร เป็นต้น
1.3 กำรกำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. เกี่ยวกับวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 เสนอแนะนโยบำยและแนวทำง เกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำกำร
เสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.2 กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.3 กำรกำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. เกี่ยวกับวิทยฐำนะและสิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.1 เสนอแนะนโยบำยและแนวทำงเกี่ยวกับกำรพิจำรณำวิทยฐำนะ ควำมดี
ควำมชอบ กำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2 กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีวิทยฐำนะ และเลื่อนวิทยฐำนะ
3.3 กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผูบ้ ริหำรกำรศึกษำ
และข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.4 กำรเสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่น
ของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำมมอบหมำย

