๑

คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ที่ 389/2562
เรื่อง กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนและกำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร
และลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
--------------------------------------ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ข้อ ๑๑ ให้มีสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนดการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและ
ให้มีอานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
(๒) จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(๓) สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(๖) ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด
ประกอบกับมติคณะกรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ กาหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้
๑)กลุ่มอานวยการ ๒)กลุ่ มบริ ห ารงานบุ คคล ๓)กลุ่มนโยบายและแผน ๔)กลุ่ มพัฒ นาการศึกษา ๕)กลุ่ มนิเทศ
ติดตาม และประเมินผล ๖)กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗)กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ
๘)หน่วยตรวจสอบภายใน นั้น

๒
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการบนสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ตามคาสั่งมอบหมายงานดังต่อไปนี้
1. นำยวัลลภ ไม้จำปำ ศึกษำธิกำรจังหวัดชุมพร รักษำกำรในตำแหน่ง ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ภายใต้การกากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.2 รับผิดชอบงานธุรการ ของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่กศจ.มอบหมาย
1.3 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
1.4 สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานนของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
1.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.7 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1.9 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
1.10 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
1.11 ปฏิบัตภิ ารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด

๓

กลุ่มอำนวยกำร
1. นำยสุรศักดิ์

กัลยำธิ ตำแหน่ง นิติกรชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย สั่งการ ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงาน และภารกิจที่รับมอบหมายของกลุ่มอานวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3 ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1.4 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
1.5 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงนวพร วรรณมณี ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร และมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
2.๑ งานระบบบริหารงานและพัฒนาระบบราชการ
2.2 งานระบบควบคุมภายใน
2.3 งานยานพาหนะ
2.4 งานพัฒนาองค์กร (OD)
2.5 งานคารับรองการปฏิบัติราชการ , การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
2.6 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2.7 จัดทำคำสั่งมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ลูกจ้าง และจัดทามอบหมายงานในหน้าที่
2.8 การจัดกิจกรรมวันสาคัญของสานักงาน การจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา , ผู้อานวยการกลุ่ม
2.9 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการงานประสานทั่วไป
2.10 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
2.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวรัญญา สุรกุล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นำงวรัญญำ สุรกุล ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
3.๑ ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
3.๒ บริหารงานพัสดุเกี่ยวกับงบดาเนินงาน ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา เพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ ทุกแผนงาน/
โครงการ เพื่อใช้ในงานราชการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.๓ จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.๔ จัดทาทะเบียนและควบคุมการเบิก รับ - จ่าย พัสดุ
3.๕ การบริจาคทรัพย์สินให้ทางราชการและการรายงาน
3.๖ การตรวจสอบพัสดุประจาปี

๔
3.๗ จัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมสินทรัพย์ และสิ่งก่อสร้างของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.๘ บริหารงานพัสดุเกี่ยวกับงบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา เพื่อให้ได้มา
ซึ่งครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานราชการสานักงาน
3.๙ การขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย และการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
3.๑๐ การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
3.๑๑ ดาเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
3.๑๒ ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP
3.13 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
3.๑4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.๑5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนวพร วรรณมณี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4. นำงสำวพิชญนนท์ วงค์หำญ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำร ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความชานาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต กว้างขวาง ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการเงิน
และบัญชี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีขั้นตอนการทางานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยกาหนด
แนวทางการทางานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
4.1 ปฏิบัติงานระบบบริหารงบประมาณ
4.1.1 ดาเนินการตรวจสอบงบประมาณ ควบคุมงบประมาณ ติดตามงบประมาณ
การสารองเงิน การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด
4.1.2 ควบคุมเงินนอกงบประมาณ จัดทาทะเบียนคุม และรายงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
4.2 ปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS
4.2.1 บันทึก/แก้ไข ข้อมูลหลักผู้ขาย
4.2.2 บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และการตรวจรับพัสดุ
4.3 ปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS
4.3.1 บันทึก/สร้าง ข้อมูลสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
4.3.2 บันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ และรายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์
4.4 ปฏิบัติงานขอเบิกเงิน และรับโอนเงินงบประมาณ
4.4.1 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม ความถูกต้องครบถ้วน
ของหลักฐานการเบิกจ่าย และดาเนินการขอเบิกเงินงบประมาณจากคลัง
4.4.2 ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ดาเนินการขอเบิกเงิน
งบประมาณตามแผนงานและโครงการ และขอเบิกเงินจากงบกลาง
4.4.3 บันทึกทะเบียนคุมฎีกา และรายงานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
4.5 ปฏิบัติงานระบบจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝากอื่น
4.5.1 ขออนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝากอื่น
4.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online
4.5.3 จัดทารายงานการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
4.5.4 ดาเนินการขอจ่าย/จัดทาเช็คสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝากอื่น
ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
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4.6 ปฏิบัติงานการบันทึกและจัดทารายงานด้านบัญชี
4.6.1 ตรวจสอบการจ่ายเงิน และบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) ในระบบ GFMIS
4.6.2 บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท รายการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝากอื่น)
4.6.3 บันทึกรายการรับและนาส่งในระบบ GFMIS เบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืมบันทึก
รายงานคืนงบประมาณในปี/ข้ามปี และบันทึกรายการรับ-นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
4.6.4 บั น ทึกรายการบั ญชี รายการปรับ ปรุงบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดทารายงานงบ
ทดลองประจาเดือน/ประจาปี และการเผยแพร่งบทดลองของส่วนราชการ
4.6.5 ควบคุม และจัดทารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement)
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงิ นรับ
ฝาก และเงินอื่นๆ ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
4.6.6 จัดทารายงานงบการเงินประจาปี รายงานบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด ให้เป็นปัจจุบัน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และต้นสังกัด
4.6.7 การจั ดทารายงานประจาเดือน เพื่อเสนอต่อส านักงานคลั งจังหวัดพะเยา และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา
4.6.8 รับผิดชอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ
4.7 ควบคุมและรายงานเงินทดรองราชการ
4.7.1 ปฏิบัติงานจ่ายเงินทดรองราชการ จัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4.7.2 ดาเนินการขอเบิกและจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชดใช้วงเงินทดรองราชการ
4.7.3 รายงานสถานะเงินทดรองราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน/สิ้น
ปีงบประมาณ และรายงานต่อต้นสังกัดทุกสิ้นปีงบประมาณ
4.8 ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการใน
สังกัด ในการจัดทาข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดทาข้อมูลหนี้บุคคลที่ 3 รายการรับ
โอนเงิน และจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3 ดาเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชี
ที่ใช้รับโอนเงินเดือน รายการออมเพิ่ม กบข. รายการลดหย่อนภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของข้าราชการในสังกัด
4.9 ปฏิบัติงานระบบบาเหน็จบานาญ
4.9.1 ดาเนินการในการขอรับเงินบาเหน็จบานาญ บาเหน็จดารงชีพ เงินจากกองทุนกบข.
กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ผ่านระบบ e-Filing และ ระบบ e-Pension
4.9.2 ดาเนินการในการขอรับเงิน บานาญ (เรื่องเพิ่ม) กรณีมีสิทธิได้รับบานาญเพิ่มขึ้น
และบาเหน็จดารงชีพ (เรื่องเพิ่ม) กรณีอายุครบ 65 ปี
4.9.3 ดาเนินการในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดค้าประกัน
4.9.4 ดาเนินการในการขอรับเงินบาเหน็จตกทอด และเงินช่วยช่วยพิเศษ กรณีเสียชีวิต
รวมถึงการขอรับเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
4.9.5 ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบานาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6 ให้ต้นสังกัด
รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และดาเนินการจ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4.10 ปฏิบั ติงานการตรวจสอบรายงาน และสรุปข้อมูล การใช้สิ ทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอก ในระบบจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ KTB Corporate Online
4.11 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดทาเอกสาร
วิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนางาน
วิชาการ และพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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4.12 ประสานงานทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น ให้คาแนะนาเบื้องต้นด้าน
การเงินและบัญชีแก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ และสร้างความเข้าใจ
ความร่วมมือ ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.13 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอื่นๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4.14 ปฏิบัติงานแทน นางสาวธัญญ์นรี บุญธรรม กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. นำงสำวธัญญ์นรี บุญธรรม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
ปฏิบั ติงานในฐานะผู้ ปฏิบั ติงานที่ มีความช านาญงานและประสบการณ์สู ง รับผิ ดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิ เคราะห์
สังเคราะห์ ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กากับ ติดตาม
เร่งรัด ดูแลแนะนาให้คาปรึกษาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร ด้านการเงินและบัญชี และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
5.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐาน และการขอเบิกเงินงบประมาณ
5.1.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณตามแผนงานและโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษา
ดูงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารราชการ
5.1.2 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน และขออนุมัติเบิกเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก
และเงินทดรองราชการ
5.2 ปฏิบัติงานขอเบิกเงิน และรับโอนเงินงบประมาณ
5.2.1 ตรวจสอบและบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
5.2.2 จัดทารายการรับโอนเงินงบประมาณ และรายงานจ่ายตรงผู้ขายเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ
5.3 ปฏิบัติงานระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับส่วนราชการ
5.3.2 จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53
5.3.3 บันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก
อื่น ในระบบ SVS กรมสรรพากร
5.3.4 บันทึกรายการยื่นแบบนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
5.4 ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอื่น
5.4.1 ตรวจสอบ และขออนุมัติการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอื่น
ของข้าราชการในสังกัด
5.4.2 จัดทาทะเบียนคุม ลูกหนี้ ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอื่น
เร่งรัดและติดตามการส่งใช้เงินยืม
5.4.3 จัดทารายงานลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน/ทุกสิ้นปีงบประมาณ
5.5 ปฏิบัติงานรับและนาส่งเงิน
5.5.1 ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านรับเงิน ในระบบ KTB Corporate Online
5.5.2 ดาเนินการออกใบรับใบสาคัญ ออกใบเสร็จรับเงิน รับเงินสดหรือเงินสดเหลือจ่าย
จัดทาทะเบียนคุมเงินสด และนาเงินเหลือจ่ายที่เบิกเกินส่งคืนคลัง
5.5.3 การรับเงินรายได้แผ่นดิน ออกใบเสร็จรับเงิน และนาเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง
5.5.4 ดาเนินการรับเงินจากเครื่อง EDC และจัดทารายงานการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
5.5.5 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
5.5.6 รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตามระเบียบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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5.6 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
5.6.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก และขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด
5.6.2 ตรวจสอบการมีสิทธิ และสถานะของผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท
ผู้ป่วยนอก ของข้าราชการในสังกัด และส่งต่อข้อมูลให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
5.6.3 จัดทาใบรับรองการมีสิทธิรับการรักษาพยาบาล (ประเภทไข้ใน) และจัดทาทะเบียน
คุมการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจาปี
5.7 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
5.7.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก และขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
5.7.2 จัดทาหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และหนังสือตอบ
รับการแจ้งการใช้สิทธิ
5.8 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
5.8.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงินค่าเช่าบ้าน เสนอคาขอรับค่าเช่าบ้าน
ประสานงาน ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจบ้านเช่า
5.8.2 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก และขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
5.8.3 การออกหนังสือรับรองการเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้านครั้งสุดท้าย
5.9 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
5.10 พัฒนาข้อมูล จัดทาเอกสารวิชาการ สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้านวิชาการงาน
การเงินและบัญชีที่ซับซ้อน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงาน
5.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. นำงแสงสุรีย์ พันธุ์พืช ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
6.1 งานสารบรรณกลาง
6.1.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการทุกประเภท
6.1.2 จัดทาทะเบียนหนังสือรับ , ส่ง , คาสั่ง , ประกาศ
6.1.3 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office)
6.1.4 งานจัดเก็บและทาลายหนังสือราชการ
6.2 งานธุรการกลุ่มอานวยการ
6.3 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
6.4 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์ประจาวัน และผู้ตรวจเวรประจาเดือน
6.5 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิกรานต์ ใจกล้า กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
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7. นำงสำวสุวิกรำนต์ ใจกล้ำ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
7.1 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7.2 จัดทาทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง ระบบการลาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7.3 จัดทาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
7.4 ดูแลบัญชีลงเวลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
7.5 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
7.6 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ
งานกิจกรรมวันสาคัญในระดับจังหวัด
7.7 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทั่วไป
7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. นำงสำววรรณวิไล หน่อคำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงานขั้นต้น
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และ
วิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย การรวบรวม
รายละเอียดต่างๆ ในขั้นต้น เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณประจาปี ทาฎีกาเบิกเงิน จัดทาทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียนคุม
ใบสาคัญคู่จ่าย ตรวจสอบใบสาคัญ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
8.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐาน และการขอเบิกเงินงบประมาณ ในขั้นต้น
8.1.1 ด าเนิ น การตรวจสอบหลั ก ฐานในขั้ น ต้ น และจั ด เตรี ย มค าขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น
งบประมาณตามแผนงานและโครงการ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารราชการ
8.1.2 ด าเนิ น การตรวจสอบหลั ก ฐานในขั้ น ต้ น และจั ด เตรี ย มขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น นอก
งบประมาณ เงินรับฝาก และเงินทดรองราชการ
8.1.3 จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน
8.1.4 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ จัดเก็บหลักฐานใบสาคัญ และจัดทางบเดือน
8.2 ตรวจสอบรายการรับโอนเงิน จัดเตรียมรายงานการรับโอนเงิน และจัดทาข้อมูลรายการ
จ่ายเงิน เพื่อเตรียมจ่ายตามรูปแบบ KTB Corporate
8.3 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ในขั้นต้น
8.3.1 ตรวจสอบหลั ก ฐานการขอเบิ ก ในขั้ น ต้ น และจั ด เตรี ย มค าขออนุ มั ติ เ บิ ก เงิ น
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการในสังกัด
8.3.2 ตรวจสอบการมีสิทธิ และสถานะของผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท
ผู้ป่วยนอก ของข้าราชการในสังกัด และส่งต่อข้อมูลให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
8.3.3 ดึ ง ข้ อ มู ล การใช้ ส วั ส ดิ ก ารค่ า รั ก ษาพยาบาลประเภทผู้ น อก จากระบบ KTB
Corporate Online ตรวจสอบและจัดทารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
8.4 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ในขั้นต้น
8.4.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกในขั้นต้น และจัดเตรียมคาขออนุมัติเบิก
เงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
8.4.2 จัดทาทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
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8.5 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ในขั้นต้น
8.5.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน ในขั้นต้น และเตรียมแบบ
8.5.2 คาขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
8.5.3 จัดทาทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
8.6 ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการในสังกัด
8.6.1 จัดทาข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดทาข้อมูลหนี้
บุคคลที่ 3 เสนอต่อสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
8.6.2 บันทึกรายการรับโอนเงิน และจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3
8.6.3 ดาเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชีที่ใช้รับโอนเงินเดือน
รายการออมเพิ่ม กบข. รายการลดหย่อนภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาของข้าราชการในสังกัด
8.7 ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลขอเบิกจ่ายเงินบานาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6 ให้ต้นสังกัด
รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และจัดเตรียมรายการจ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน
8.8 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
8.9 ปฏิบั ติงานร่ วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8.10 ปฏิบัติงานแทน นางสาวพิชญนนท์ วงค์หาญ และ นางสาวธัญญ์นรี บุญธรรม กรณีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9. นำยเกรียงศักดิ์ เครือคำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
9.1 มีหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ เพื่อให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ
ต่างๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ตลอดจนรับ - ส่งพัสดุสิ่งของต่างๆ ในราชการ
9.๒ ดูแล รักษา ซ่อมบารุงเครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
9.3 ปฏิบัติงานช่วยเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำยวันชำติ พันธุ์พืช อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกำรภำรโรง หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
10.1 มีหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ให้เรียบร้อยสวยงาม
10.2 ดูแลรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน ,
10.3 ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาของ
สานักงานให้สามารถใช้งานได้ตามควรแก่สภาพและความเหมาะสม
10.4 ดูแลรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
10.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นำงสำวณัฎฐภรณ์ ทิพย์คำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนทำควำมสะอำด มีหน้าที่
รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
11.๑ งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
- ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสานักงาน ภายในอาคาร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม ห้องน้าห้องส้วมในสานักงาน
11.๒ ดูแลการจัดชุดกาแฟ, น้าดื่ม , จัดอาหารว่างสาหรับการประชุมในสานักงาน
11.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๐

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงสำววลัยรัตน์ ปำนันตำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย
1.2 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
1.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายภานุวัฒน์ นามมณฑา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. นำงจินดำ ใจเดียว ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
2.1 ธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดจานวนและอัตราตาแหน่ง การเกลี่ยอัตราให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 การจัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2.6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
2.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริพร หมอยา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
3. นำยภำนุวัฒน์ นำมมณฑำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
3.1 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย
3.2 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนออกศจ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
3.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
3.5 จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
3.6 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ

๑๑
3.7 ดาเนินการให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
3.8 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพที่คุรุสภากาหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
4. นำงอรทัย โนขัติมำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
4.1 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
และตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น
การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง และ
การเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
4.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง และการเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
4.3 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
4.4 การเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัด
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย
4.6 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
4.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรพรรณ วันตุ้ย กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
5. นำงสำวศิริพร หมอยำ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
5.1 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง
และการเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
5.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อานวยการสถานศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง และการเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
5.3 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการในสังกัด
5.5 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานของรัฐ
5.6 ปฏิ บั ติง านร่ ว มกั บ หรื อสนั บสนุ นการปฏิ บัติงานของหน่ ว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้องหรือ ได้รั บ
มอบหมาย
5.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจินดา ใจเดียว กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

๑๒
6. นำงสำวพรพรรณ วันตุ้ย ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
6.1 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
6.2 งานทะเบียนประวัติ , กพ.7 และ กคศ.16
6.3 งานปรับเพิ่มคุณวุฒิ หรือหรือปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานในระบบ e-pension)
6.5 งานขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการในสังกัด
6.6 งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ข้าราชการในสังกัด
6.7 ปฏิ บั ติง านร่ ว มกั บ หรื อสนั บสนุ นการปฏิ บัติงานของหน่ ว ยงานอื่ นที่เ กี่ยวข้องหรือ ได้รั บ
มอบหมาย
6.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรทัย โนขัติมา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7. นำงสำววันทนีย์ โนวิชัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
7.1 ธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
7.2 ดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การร้องเรียนกล่าวหาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
7.3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
7.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

๑๓

กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำยขจรศักดิ์ สีเสน ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
๑.๑ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม วินิจฉัย สั่งการ ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ
๑.๒ วิเคราะห์ พัฒนาและจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของจังหวัด
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงกรณิกำร์ เกตุภู่ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทางานที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
2.3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นำงณิชำกมล วุฒิกรณ์ธร ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
3.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย ร่วมกับ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา
3.2 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
3.๓ งานเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.๔ งานที่เกี่ยวของแต่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักของกลุ่มนโยบายและแผน
3.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
3.๖ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 และนางกรณิการ์ เกตุภู่ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๔
๔. นำงพิ ไลวรรณ์ หำรกำ ต ำแหน่ ง นั กวิ เครำะห์ นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๔.๑ ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่กศจ.
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
๔.๒ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการการศึกษาของจังหวัด รวมทั้งการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
๔.๓ จัดทาแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้ง
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔.๔ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน และแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัด รวมทั้ง
การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔.๕ จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการ ที่เกี่ยวข้องของจังหวัด
๔.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.๗ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๕. นำงสำวหทั ยกรำนต์ มุ ลิ กำ ต ำแหน่ ง นั กวิ เครำะห์ นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๕.๑ ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ
คณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา
๕.๒ จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๕.๓ สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิไลวรรณ์ หารกา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๕

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
1. นำงสุพิตร บุญทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม ดูแล และตรวจพิจารณา เร่งรัด เจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาการศึกษาให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
1.2 พิจารณา วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ก่อนนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ
1.3 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
1.4 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และดาเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมการศึกษา
1.5 ส่งเสริมและประสานงานศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
1.6 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภท ประสานและส่ ง เสริ ม
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสัง คม
อื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1.7 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1) งานส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
3) การศึกษานอกระบบ
1.8 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
1.9 งานประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.10 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.11 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงไว ชวนคิด ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๖
2. นำงสำวนงไว ชวนคิด ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 งานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
2.2 งานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2.3 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การวิ จั ย และพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า งองค์ ค วาม รู้ แ ละ
นวัตกรรมการศึกษา
2.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.6 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัด
2.7 ปฏิบั ติห น้ าที่จั ดทาวาระการประชุม ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒ นาการศึกษา
จังหวัดพะเยา
2.8 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นลาดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.9 ปฏิบั ติ ห น้ า ที่แทน นางสุ พิตร บุ ญทิพ ย์ ในภารกิ จที่รั บผิ ด ชอบกรณี ที่ไม่ อยู่ หรือ อยู่แ ต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวจรัสวัน อนุศักดิกุล ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
3.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
3.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
3.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
2) งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
3.๕ ส่งเสริมและประสานงานการศาสนาเพื่อการศึกษา
3.6 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
1) งานทุนการศึกษา
2) งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3) งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
4) งานกองทุนช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา
3.7 งานวิเทศสัมพันธ์
1) งานวิเทศสัมพันธ์
2) งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
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3.8 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
3.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นลาดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน ว่าที่ร้อยตรีกิตติกร นาควิเชียร ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติกร นำควิเชียร ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนคอมพิวเตอร์ (ลูกจ้างชั่วคราว) ปฏิบัติหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
4.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
4.๓ ส่งเสริม และประสานงานด้านการกีฬานันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อการศึกษา
4.4 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการ ได้โดยสะดวก
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะหน้าที่ ดังนี้
1) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
2) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
4.6 งานระบบพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม รายงานผลและ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.7 บริการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม ระบบอิ นเตอร์ เน็ ต ระบบโสตทั ศนู ปกรณ์ รวมถึ งการให้ ค าปรึ กษา ตรวจสอบ ซ่ อมบ ารุ ง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนส่งซ่อม
4.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.9 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มนิ เทศ ติดตำม และประเมินผล
1. นำยปิยนำถ ชำวน่ำน ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ควบคุม กากับ ดูแลและนิเทศติดตาม
การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอแม่ใจ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์) รวมทั้งโครงการ
เกี่ยวกับประชารัฐ และโครงการด้านวิชาชีพต่างๆ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอแม่ใจ
1.6 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. นำยธนนท์ มณีชัย ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (คนที่ 1) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 บริหารงาน และควบคุม กากับ ดูแลและนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มฯ ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอภูซำง
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 และ เขต 2 รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบ
บริหารและการจัดการศึกษา
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ในพื้นที่อำเภอภูซำง
2.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2.7 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2) งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. นำยสมชัย กำโน ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (คนที่ 2) มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 บริหารงาน และควบคุม กากับ ดูแลและนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มฯ และรักษาราชการคนที่ 1 ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้ง ติดตามและประเมินผล
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์)
3.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพื้นที่อำเภอดอกคำใต้
3.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
4) ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย

๒๐
4. นำงสำวคัชรินทร์ มหำวงศ์ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังนี้
4.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสั ง กั ดส านั ก งานส่ ง เสริ ม การจั ด การศึก ษาเอกชน รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิน ผลระบบบริ ห ารและการจั ด
การศึกษา
4.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
4.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน
4.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงพรจรรย์ พัชรมณี ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอภูกำมยำว
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
5.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอภูกำมยำว
5.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

๒๑
5.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6. นำงวรฤทัย สักลอ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอปง
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งโครงการพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
6.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอปง
6.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2) งานส่ งเสริม สนั บสนุ น และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิช าการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒๒
7. นำงสำวพัทธนันท์ สุดยอด ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอจุน
7.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษ , โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน และศูนย์การเรียนรู้บ้านห้วยปุ้ม
รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ
7.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอจุน
7.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
2) งานทดสอบทางการศึกษา
3) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
4) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8. นำงสำวปำลิตำ สุขสำรำญ ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะชำนำญกำร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
8.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอเชียงคำ
8.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึก ษาปฐมวัย
รวมทั้งโครงการพิเศษเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของผู้เรียนทุกระดับ
8.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอเชียงคำ
8.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒๓
8.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2) งานส่ งเสริม สนั บสนุ น และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิช าการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9. นำงอมรรัตน์ สุริยะไชย ศึกษำนิเทศก์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
9.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อำเภอเมือง
9.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
9.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะและกิจกรรมแนะแนว
9.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการตรวจ
ราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อำเภอเมือง
9.5 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนรองรับการ
ตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
9.6 ปฎิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
2) งานทดสอบทางการศึกษา
3) งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
4) งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒๔

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
1. นำงสำวปรินทร์ญำดำ อ่อนคง ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุม ดูแล และตรวจพิจารณา เร่งรัด เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนให้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
1.2 พิจารณา วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ก่อนนาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ
1.3 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
1.3.1 การวิเคราะห์อัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.2 การร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
1.3.3 การยื่นอุทธรณ์ การรับอุทธรณ์
1.4 งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
1.5 จัดทา/การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง
1.6 งานดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
1.6.1 งานขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน
1.6.2 การขอย้ายที่ตั้งสถานศึกษา
1.6.3 การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ
1.6.4 การขอออกใบแทนใบอนุญาต
1.6.5 การขอเพิ่ม/ลดที่ดิน
1.6.6 การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชน
1.6.7 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
1.6.8 การขอยกเลิกดาเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
1.6.9 การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ
1.6.10 การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
1.7 งานดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
1.7.1 การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ
1.8 งานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
1.8.1 การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
1.8.2 การดาเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)
1.8.3 การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอน
1.8.4 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
1.8.5 การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
1.8.6 การดาเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
1.8.7 การกากับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
1.8.8 การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
1.8.9 การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างโรงเรียนการกุศล
1.8.10 การอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล
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1.9 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
1.9.1 งานส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในสถานศึกษาเอกชน
1.9.2 งานส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
1.9.3 งานส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาเอกชน
1.9.4 งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ
1.10 งานดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
1.11 บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนบัญชีเงินสวัสดิการและเขียนเช็คสั่งจ่าย
1.12 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรษา รัตนแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
1.13 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงสำวอรษำ รัตนแพทย์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
2.1 งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
2.1.1 การกากับ ติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
2..1.2 การจัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2.1.3 งานข้อมูลสารสนเทศ
2.1.4 งานแผนการรับนักเรียนประจาปี
2.2 งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
2.2.1 การขอรับเงินทดแทน
2.2.2 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
2.2.3 การดาเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
2.2.4 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
2.2.5 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2.2.6 การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร
2.2.7 การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร
2.3 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
2.3.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
2.3.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.3.3 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารแก่ครูโรงเรียนเอกชน
2.4 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
2.4.1 การรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการผู้อานวยการและครู
โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
2.5 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
2.5.1 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.6 งานดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
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2.7 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
2.8 งาน รับ - ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ สช.
2.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.10 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงดวงกมล สะพำนแก้ว ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
3.1 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูและนักเรียนชาวต่างประเทศ
ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
3.2 การต่ออายุการพานักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ
3.3 การต่ออายุการทางานของครูชาวต่างประเทศ
3.4 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
3.4.1 การรับนักเรียนชาวต่างประเทศ
3.5 งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
3.5.1 การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
3.5.2 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
3.5.3 การออกหนังสือรับรองความรู้โรงเรียนที่เลิกกิจการ
3.5.4 การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน
3.6 งานประชาสัมพันธ์สถานศึกษาเอกชน
3.7 งานธุรการ รับ - ส่ง หนังสือ
3.8 งานจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
3.9 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
3.9.1 การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
3.10 งานดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
3.11 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
3.12 รับ - ส่ง หนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.
3.13 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรษา รัตนแพทย์ ในกรณีที่ไ ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
3.14 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
1. นำยวิชัย แสงอำคม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกุล่ม
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และมีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
๑.๒ พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในกลุ่มลูกเสือยุว กาชาดและ
กิจการนั กเรียน ตลอดจนให้ความเห็ นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสื อ
ราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๑.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ วางระบบการทางานตลอดจนควบคุม กากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงาน ในกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
๑.๔ งานสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม(การบริหารจัดการขยะ)
1.5 งานส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ
๑.6 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบั ติงานของหน่ว ยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงเพียรทอง เวียงนำค ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๒.๑ งานส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการยุวกาชาด
๒.๒ งานส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การน้ อ มน าพระบรมราโชบายด้ า นการศึ ก ษาพระราชปณิ ท าน
พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริที่เกี่ยวกับการศึกษา
๒.๓ งานสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
๒.๔ ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางสาวสร้อยมาลา เงินงาม กรณีไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. นำงสร้อยมำลำ เงินงำม ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำรมีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.1 งานส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักเรียน
๓.2 งานส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๓.3 งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และความปรองดอง สมานฉันท์
3.4 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 และ นางเพียรทอง เวียงนาค กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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4. นำยพงษ์ศักดิ์ สุยะ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ(นักจัดกำรงำนทั่วไป) มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจการลูกเสือและเนตรนารี ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
4.1.1 ประสานงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ทุกระดับ
4.1.2 ประสานงานพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ เนื่องใน “วันมหาธีรราชเจ้า”
4.1.3 ประสานงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
4.1.4 ประสานงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสต่างๆ
4.1.5 จัดทารายงานกิจการลูกเสือประจาปี
4.1.6 งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี
4.1.7 จัดทาทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี
4.1.8 งานพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี
4.1.9 ประสานงานร่วมกับสานักงานลูกเสือจังหวัด/สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อร่วมกันดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ
4.2 ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่สานักงานศึกษาธิการหรือสานักงานลูกเสือแห่ งชาติและ
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนกาหนดขึ้น
4.3 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
4.4 งานอื่นๆ ที่สานักงานศึกษาธิการกาหนดหรือมอบหมาย
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หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. นำงรัตนพัตน์ ทองรอด ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี พัสดุ และการดูแลบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการในจังหวัด
1.2 สอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม
1.3 การดาเนินงาน สร้างเครือ่ งมือ เกณฑ์ ตัวชี้วัด รวบรวมข้อมูล สอบทานกระบวนการ วิธี
ปฏิบัติงานและระบบงานตามแนวทางการตรวจสอบ
1.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารกระดาษทาการในการตรวจสอบหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
1.5 รายงานผลการตรวจสอบ และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
1.6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีต่อสานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
1.7 ติดตามการรายงานผลการปรับปรุง แก้ไขของหน่วยรับตรวจ
1.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ และให้คาปรึกษา คาแนะนาและแนวทางในการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี การบริหารสินทรัพย์และการดาเนินงานแก่หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
1.9 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายในทางเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้นาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
1.10 ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน
1.11 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และกลุ่มตรวจสอบภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้งาน
หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
1.12 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตาแหน่งผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คนที่ 1
1.13 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖2

