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ค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ   
ที ่ 19/2564 

เรื่อง  กำรมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนและก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร 
 และลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 

--------------------------------------- 

ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ข้อ ๑๑ ให้มีส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายก าหนดการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและ
ให้มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ         
ที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

(๒) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล         

เพ่ือการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา

ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ

ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

  ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่  ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ก าหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น ๘ กลุ่ม ดังนี้   
๑)กลุ่มอ านวยการ  ๒)กลุ่มบริหารงานบุคคล ๓)กลุ่มนโยบายและแผน ๔)กลุ่มพัฒนาการศึกษา ๕)กลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผล ๖)กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ๗)กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ        
๘)หน่วยตรวจสอบภายใน นั้น 

  

 



๒ 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ตามค าสั่งมอบหมายงานดังต่อไปนี้ 

1. นำยวัลลภ  ไม้จ ำปำ  ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
  1.1  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
รวมทั้งให้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  1.2  รับผิดชอบงานธุรการ ของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะท างาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.  และตามที่กศจ.มอบหมาย 
  1.3  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
  1.4  สั่งการ  ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานนของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  1.6  ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.7  ส่งเสริม  สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  1.8  ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.9  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
  1.10  ส่งเสริม สนับสนุน  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
  1.11  ปฏิบัตภิารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 

 2. นำงหัทกำญจน์  อดุลถิรเขตต์  รองศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
  2.1  ช่วยเหลือศึกษาธิการจังหวัด ในการบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างใน
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และสั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.2  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ยเลขานุการ  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (กศจ.พะเยา)  
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560  สั่ง ณ วันที่  3 เมษายน พุทธศักราช 2560        
ข้อ 7(6) 
  2.3  รักษาการในต าแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของศึกษาธิการจังหวัด  ตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
 2.4  ก ากับดูแล งานเลขานุการ ในอนุคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา (อกศจ.พะเยา) 
 2.5  ปฏิบัติความร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 



๓ 
กลุ่มอ ำนวยกำร 

 1. นำยสุรศักดิ์  กัลยำธิ ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ       
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
    1.1  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย สั่งการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง       
ในการปฏิบัติงาน และภารกิจที่รับมอบหมายของกลุ่มอ านวยการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.2  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1.3  ด าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม 
1.4  รับผิดชอบงานเลขานุการของ กศจ.  และคณะท างานที่ กศจ.แต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงาน

ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
1.5  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
1.6  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
1.7  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองคลัง ควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก

งบประมาณ 
1.8  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการจัดท าบัญชี ในการปฏิบัติงานการบันทึกและการจดท ารายงานด้าน

บัญชี 
1.9  ปฏิบัติหน้าที ่Authorizer ด้านการอนุมัติรับจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online 
1.10  ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงาน และการบันทึกราชการในระบบ GFMIS  
1.11  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2.  นำงนวพร  วรรณมณี  ต ำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  และมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
 2.๑  งานระบบบริหารงานและพัฒนาระบบราชการ 
  1) ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ๒) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  3) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG) 

2.2  งานระบบควบคุมภายใน  
 2.3  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัติงาน

ราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
 2.4  จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ลูกจ้าง และจัดท ามอบหมายงานในหน้าที่ 
 2.5   เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และปฏิบัติงาน

ตรวจนับพัสดุประจ าปี 
2.6  ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการท าความสะอาดรถยนต์เช่า 
2.7  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ จัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

    2.8  จัดท าทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา 
    2.9  เชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
    2.10 การด าเนินงานจัดหาพัสดุตามแนวทางการปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119   ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 
    2.11  ปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจ าปี  
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    2.12  งานตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากรในสังกัด 
    2.13  การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด 

2.14  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 1 กรณผีู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ 

2.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.15  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางวรัญญา  สุรกุล  กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3.  นำงวรัญญำ  สุรกุล ต ำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  3.๑  ด าเนินการจัดท าแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 
  3.๒  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเพ่ือใช้ในการด าเนินงานทุกโครงการ
แผนงาน และทุกงบประมาณเพ่ือใช้ในงานราชการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  3.3  การขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และทะเบียนคุม 
  3.4  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  3.5  จัดท าทะเบียนคุมและบัญชีคุมการเบิกจ่ายวัสดุ 
  3.6  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  3.7  จ าหน่ายพัสดุเมื่อช ารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจ าเป็นในการใช้งาน 
  3.8  การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
  3.9  ด าเนินการเกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุ 
  3.10  ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP 
  3.11  จัดท ารายงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

3.12  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 2 กรณผีู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ 

3.๑3  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.๑4  ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางนวพร  วรรณมณี  กรณไีม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

4. นำงสำวพิชญนนท์  วงค์หำญ  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำร ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้าน
วิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องท าการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานที่มีความยุ่งยากและมีขอบเขต กว้างขวาง ควบคุมการปฏิบัติงานด้านวิชาการเงิน
และบัญชี ที่มีขอบเขตเนื้อหาของงานหลากหลายและมีข้ันตอนการท างานที่ยุ่งยากซับซ้อนค่อนข้างมาก โดยก าหนด
แนวทางการท างานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

4.1  ปฏิบัติงานระบบบริหารงบประมาณ 
4.1.1 ด าเนินการตรวจสอบงบประมาณ ควบคุมงบประมาณ ติดตามงบประมาณ การส ารองเงิน 

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด 
4.1.2 ควบคุมเงินนอกงบประมาณ จัดท าทะเบียนคุม และรายงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ 

4.2  ปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ GFMIS 
4.2.1 บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในระบบ GFMIS 
4.2.2 บันทึกรายการตรวจรับพัสดุ ในระบบ GFMIS 
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4.3  ปฏิบัติงานระบบสินทรัพย์ถาวร ในระบบ GFMIS 

4.3.1  บันทึก/สร้าง ข้อมูลสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 
4.3.2  บันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย ์และรายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
4.3.2  บันทึกรายการจ าหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

4.4  ปฏิบัติงานขอเบิกเงินงบประมาณ  
4.4.1  ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม ความถูกต้องครบถ้วน

ของหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดท าค าขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจากคลัง 
4.4.2  ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ด าเนินการขอเบิกเงิน

งบประมาณตามแผนงานและโครงการ เงินนอกงบประมาณ และขอเบิกเงินจากงบกลาง 
4.4.3  บันทึกทะเบียนคุม และรายงานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง 

4.5  ปฏิบัติงานระบบจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอ่ืน และเงินทดรองราชการ 
4.5.2  ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online  
4.5.3  จัดท ารายงานการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online 

  4.5.4  ด าเนินการขอจ่าย/จัดท าเช็คสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอ่ืน และเงินทด
รองราชการ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 

 4.5.5  จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน     
4.6  ปฏิบัติงานการบันทึกและจัดท ารายงานด้านบัญชี 

4.6.1  ตรวจสอบการจ่ายเงิน และบันทึกรายการขอจ่าย (ขจ.05) ในระบบ GFMIS 
4.6.2  บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท รายการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรับฝากอ่ืน)  
4.6.3  บันทึกรายการรับและน าส่งในระบบ GFMIS เบิกเกินส่งคืน ล้างลูกหนี้เงินยืม 

บันทึกรายงานคืนงบประมาณในปี/ข้ามปี และบันทึกรายการรับ-น าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
4.6.4  บันทึกรายการบัญชี รายการปรับปรุงบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดท ารายงานงบ

ทดลองประจ าเดือน/ประจ าปี และการเผยแพร่งบทดลองของส่วนราชการ 
4.6.5  ควบคุม และจัดท ารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก และเงินอ่ืน  ๆตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ 
4.6.6  จัดท ารายงานงบการเงินประจ าปี รายงานบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ก าหนด ให้เป็นปัจจุบัน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และต้นสังกัด 
4.6.7   การจัดท ารายงานประจ าเดือน เพ่ือเสนอต่อส านักงานคลังจังหวัดพะเยา และ

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา 
4.6.8  รับผิดชอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ 

4.7  ควบคุมและรายงานเงินทดรองราชการ 
4.7.1  ปฏิบัติงานจ่ายเงินทดรองราชการ จัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ 
4.7.2  ด าเนินการขอเบิกและจ่ายเงินงบประมาณเพ่ือชดใช้วงเงินทดรองราชการ 
4.7.3  รายงานสถานะเงินทดรองราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน/สิ้นปีงบประมาณ 

และรายงานต่อต้นสังกัดทุกสิ้นปีงบประมาณ 
4.8  ปฏิบัติงานระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายส าหรับส่วนราชการ 

4.8.1 จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53  
4.8.2 บันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย ส าหรับการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอ่ืน ใน

ระบบ SVS กรมสรรพากร 
4.8.3 บันทึกรายการยื่นแบบน าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต 
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4.9  ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการใน

สังกัด ในการจัดท าข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดท าข้อมูลหนี้บุคคลที่ 3 รายการรับ
โอนเงิน และจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3  ด าเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชี
ที่ใช้รับโอนเงินเดือน รายการออมเพ่ิม กบข. รายการลดหย่อนภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของข้าราชการในสังกัด 

4.10  ปฏิบัติงานระบบบ าเหน็จบ านาญ  
 4.10.1  ด าเนินการในการขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ บ าเหน็จด ารงชีพ เงินจากกองทุน

กบข. กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ผ่านระบบ e-Filing และ ระบบ e-Pension 
  4.10.2  ด าเนินการในการขอรับเงินบ านาญ (เรื่องเพ่ิม) กรณีมีสิทธิได้รับบ านาญเพ่ิมขึ้น 

และบ าเหน็จด ารงชีพ (เรื่องเพ่ิม) กรณีอายุครบ 65 ปี 
  4.10.3  ด าเนินการในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดค้ าประกัน  
  4.10.4  ด าเนินการในการขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด และเงินช่วยช่วยพิเศษ กรณี

เสียชีวิต รวมถึงการขอรับเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน 
  4.10.5  ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบ านาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6 

ให้ต้นสังกัด รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และด าเนินการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
4.11 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดท าเอกสาร วิชาการ 

คูม่ือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.12 ประสานงานท างานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น ให้ค าแนะน าเบื้องต้นด้านการเงิน
และบัญชีแก่สมาชิกในทีมงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  และสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือ ในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4.13 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ 

4.14   ปฏิบัติงานแทน นางสาวธัญญ์นรี  บุญธรรม และนางสาววรรณวิไล  หน่อค า กรณีไม่อยู่ 
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

4.15 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอ่ืนๆ และงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. นำงสำวธัญญ์นรี  บุญธรรม  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญงานและประสบการณ์สูง ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดังนี้ 

5.1  ปฏิบัติงานรับและน าส่งเงิน 
 5.1.1  ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินเหลือจ่ายและเงินรายได้แผ่นดิน  
    5.1.2  ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านรับเงิน ในระบบ KTB Corporate Online ด าเนินการรับ

เงิน น าเงินเหลือจ่ายและเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง จัดท าทะเบียนคุมการรับเงิน/น าส่งเงิน และจัดท ารายงานการรับ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจ าวัน/ประจ าเดือน 

    5.1.3  ควบคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ  
5.2  ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน 
 5.2.1  ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน/เสนอค าขอรับเงินค่าเช่าบ้าน  
 5.2.2  ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน และจัดท า

ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน 
 5.2.3  การออกหนังสือรับรองการเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้านครั้งสุดท้าย 



๗ 
5.3  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเบิกจ่ายประจ าเดือนก่อนการจัดเก็บ  
5.4  ด าเนินการขอยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืมราชการ ให้ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการ จังหวัด  
5.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5.6 ปฏิบัติงานแทน นางสาวพิชญนนท์  วงค์หาญ  กรณไีม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

6. นำงแสงสุรีย์  พันธุ์พืช ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
  6.1  งานสารบรรณกลาง 
 6.1.1  งานรับ-ส่งหนังสือราชการทุกประเภท  
 6.1.2  จัดท าทะเบียนหนังสือรับ , ส่ง , ค าสั่ง , ประกาศ 
 6.1.3  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) 
 6.1.4  งานจัดเก็บและท าลายหนังสือราชการ 
  6.2  งานธุรการกลุ่มอ านวยการ 

6.3  งานยานพาหนะ  
 6.4.1  การจัดยานพาหนะให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา 

6.4.2  เป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมการใช้บัตรน้ ามันราชการ จัดท าทะเบียนคุมการใช้
บัตรเติมน้ ามัน เก็บหลักฐานการเติมน้ ามัน และทุกสิ้นเดือนให้รวบรวมรายงานผลการใช้บัตรเติมน้ ามัน  

6.4  งานอาคาร สถานที่ 
     6.5.1  อ านวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุม แกบุ่คลากรหรือผู้รับบริการ 
     6.5.2  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์ประจ าวัน และผู้ตรวจเวรประจ าเดือน 
     6.5.3  การปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 
    6.5  การจัดท ามาตรการการประหยัดพลังงาน ลดใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ลดใช้ไฟฟ้า  และรายงานผล
การด าเนินงานผ่านระบบ E-Report  ทุกเดือน 

6.6  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานประสานทั่วไป 
6.7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 6.8  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิกรานต์  ใจกล้า กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

7. นำงสำวสุวิกรำนต์  ใจกล้ำ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  
ดังต่อไปนี้ 
  7.1  งานพัฒนาองค์กร (OD) การจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้อ านวยการกลุ่ม  
  7.2  จัดท าทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง ระบบการลาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  7.3  ดูแลบัญชีลงเวลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
  7.4  รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

7.5  ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ                     
งานกิจกรรมวันส าคัญในระดับจังหวัด 

7.6  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทั่วไป 
7.7  การจัดกิจกรรมวันส าคัญสืบสานประเพณีของส านักงาน    

  7.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

7.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางแสงสุรีย์  พันธุ์พืช   กรณไีม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 



๘ 
8. นำงสำววรรณวิไล  หน่อค ำ  อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงานโดยใช้

ความรู้ ความสามารถ ด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามท่ีได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

8.1   ปฏิบัติงานการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก 
8.1.1 ตรวจสอบและบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก 
8.1.2 จัดท ารายการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก และจัดท า

รายงานจ่ายตรงผู้ขายเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
8.2 ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินเฉพาะการจัดท าข้อมูลการจ่ายเงิน เพ่ือเตรียมจ่ายตามรูปแบบ 

KTB Corporate  
8.3   จัดท าใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก เงินทดรองราชการ 
8.4   ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  

 8.4.1  ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก และจัดเตรียมค าขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ของข้าราชการและผู้รับบ านาญในสังกัด  
           8.4.2  จัดท าทะเบียนคุมการใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการและผู้รับ
บ านาญในสังกัด 

          8.4.3  ตรวจสอบการมีสิทธิ และสถานะของผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท
ผู้ป่วยนอก ของข้าราชการในสังกัด และส่งต่อข้อมูลให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับปรุงฐานข้อมูล 
 8.5  ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการในสังกัด 

  8.5.1  จัดท าข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดท าข้อมูลหนี้
บุคคลที่ 3 เสนอต่อส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน  
  8.5.2  บันทึกรายการรับโอนเงิน และจ่ายเงินช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3   

 8.5.3  ด าเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชีที่ใช้รับโอนเงินเดือน 
รายการออมเพ่ิม กบข. รายการลดหย่อนภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ข้าราชการในสังกัด 
 8.6  ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลขอเบิกจ่ายเงินบ านาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6 ให้ต้นสังกัด     
รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และจัดเตรียมรายการจ่ายช าระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 8.7  ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอ่ืน 

  8.7.1  ตรวจสอบหลักฐานการยืมเงิน และขออนุมัติการยืมเงินราชการ เงินทดรอง
ราชการ และเงินรับฝากอ่ืนของข้าราชการในสังกัด  
  8.7.2  จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอ่ืน  

 8.7.3  เร่งรัด ติดตาม และควบคุมการส่งใช้เงินยืม 
  8.7.4  ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด าเนินการออกใบรับ

ใบส าคัญเพ่ือส่งใช้เงินยืม ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมราชการ และด าเนินการขอเบิกเงินเพ่ิมกรณีส่งใช้ใบส าคัญมากกว่าเงินยืม 
         8.7.5 จัดท ารายงานลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน/ทุกสิ้นปีงบประมาณ  

          8.8  ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย          
 8.9  ปฏิบัติงานแทน นางสาวณัฏฐภรณ์  ทิพย์ค า กรณไีม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 8.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 9. นำงสำวณัฎฐภรณ์  ทิพย์ค ำ  อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง  พนักงำนพัสดุ หน้าที่รับผิดชอบงาน 
ดังต่อไปนี้   

    9.1  เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  9.2  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ จัดท าบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
  9.3  ขออนุมัติและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดท าทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย และ
บันทึก/แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS 
  9.4  เชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 
  9.5  ช่วยตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน การตรวจรับ และส่งเบิกค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

9.6   ช่วยปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจ าปี 
  9.7  ปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐาน/การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก และ
เงินทดรองราชการ  

9.7.1 ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน และจัดเตรียมค าขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารราชการ 

9.7.2 ด าเนินการตรวจสอบหลักฐาน และจัดเตรียมขออนุมัติเบิกเงินนอกงบประมาณ 
เงินรับฝาก และเงินทดรองราชการ 

9.7.3 จัดท าหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และบันทึกทะเบียนคุม  
9.7.4 จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน  
9.7.5 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ จัดเก็บหลักฐานใบส าคัญ และจัดท างบเดือน 
9.7.6 ตรวจสอบหลักฐาน และการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน ส าหรับเงินอุดหนุนและเงิน

อ่ืนๆ ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
9.8 ปฏิบัติงานการตรวจสอบและสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วย

นอก ในระบบจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดท ารายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการทุกสิ้นเดือน 

9.9 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร  
9.9.1 ด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก และจัดเตรียมค าขออนุมัติเบิกเงิน

สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
9.9.2  จัดท าทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร  
9.9.3 จัดท าหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และหนังสือ

ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ  
 9.10 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวิไล  หน่อค า กรณไีม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

  9.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
   
 
 

http://www.phayao2.go.th/mainweb/finaceform/docfinace/6/2.7210.docx
http://www.phayao2.go.th/mainweb/finaceform/docfinace/6/3.7211.docx
http://www.phayao2.go.th/mainweb/finaceform/docfinace/6/3.7211.docx
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 10. นำยเกรียงศักดิ์  เครือค ำ  อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง  พนักงำนขับรถ หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
  10.1   มีหน้าที่ขับรถยนต์ราชการของผู้ว่าจ้าง  ในราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา      
เพ่ือให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย  
  10.2   มีหน้าที่น าส่งจดหมาย เอกสารทางราชการ ตลอดจนพัสดุ ต่างๆ ในราชการของผู้ว่าจ้าง ไปยัง    
ที่ท าการไปรษณีย์ และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  10.3   มีหน้าที่ดูแลรถยนต์ราชการของผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เติมน้ ามัน ดูแลซ่อมบ ารุง
เบื้องต้น ตลอดจนน ารถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คสภาพเมื่อถึงก าหนด หรือตามระยะทาง 
  10.4   มีหน้าที่ประสานงานกับบริษัทผู้ให้เช่ารถยนต์ราชการ กรณีต้องมีการซ่อมบ ารุง การซ่อมแซม
เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ตลอดจนการน ารถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คสภาพ หรือกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ ต้องส่งรถเข้า
รับการซ่อมแซม 
  10.5   มีหน้าที่ดูแล ท าความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาดเรียบร้อย          
ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากร 
  10.6   ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ช่วยปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

10.7   ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 11. นำยวันชำติ  พันธุ์พืช อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง นักกำรภำรโรง หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
11.1 มีหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ให้เรียบร้อยสวยงาม 

  11.2 ดูแลรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน  
  11.3 ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาของ
ส านักงานให้สามารถใช้งานได้ตามควรแก่สภาพและความเหมาะสม 
  11.4 ดูแลรักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
  11.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 12. นำงวันทนำ  จินดำ  อัตราจ้างเหมาบริการ  ต ำแหน่ง พนักงำนท ำควำมสะอำด มีหน้าที่รบัผิดชอบงาน 
ดังต่อไปนี้ 
    12.๑  งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
             -  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารส านักงาน ภายในอาคาร 
     -  ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม ห้องน้ าห้องส้วมในส านักงาน   
    12.๒  ดูแลการจัดชุดกาแฟ, น้ าดื่ม , จัดอาหารว่างส าหรับการประชุมในส านักงาน 
  12.๓  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

13. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติกร  นำควิเชียร  อัตราจ้างเหมาบริการ  ต ำแหน่ง  พนักงำนคอมพิวเตอร์ มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
  13.1  จัดท าข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น  จดหมายข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ ของหน่วยงานเพ่ือบันทึกภาพ รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ผ่านเพจ FACEBOOK , LINE , เว็บไซด์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
  13.2  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เช่น วีดิทัศน์ (VTR) , 
งานน าเสนอกิจกรรมต่างๆ ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,ป้ายกิจกรรม และจัดท าแผ่นพับ ฯลฯ  



๑๑ 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

1.  นำงสำววลัยรัตน์  ปำนันตำ ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
   1.1  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย สั่งการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหา  
ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน และภารกิจที่รับมอบหมายของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

1.2  รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป 
ตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามท่ี อกศจ. มอบหมาย 
   1.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. 
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
   1.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
   1.5  ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

1.6  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายภานุวัฒน์  นามมณฑา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
1.7  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววันทนีย์  โนวชิัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

  2.   นำงจินดำ  ใจเดียว  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
            2.1  การก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง การเกลี่ยอัตราให้สอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
   2.2  การพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  การยกย่อง                        
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.3  การจัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   2.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2.5  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ 

 2.6  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริพร  หมอยา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 3.   นำงอรทัย  โนขัติมำ  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
   3.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้ 
   3.1.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย 

3.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือประเมิน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย   
   3.1.3 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู 

3.1.4 การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี 
อ่ืนต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   3.1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. 



๑๒ 
   3.1.6 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ข้อ 2.2 โครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.1.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) 
   3.1.8 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีพิเศษ) 
   3.1.9 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
  3.2 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้ 
   3.2.1 การเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา                
38 ค. (2) ในระดับเดียวกัน ในสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.2 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ ในสังกัด สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.3 การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอ่ืนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)                    
ในสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.4 การขอใช้บัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.5 การทดลองงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.6 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   3.2.8 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 

3.2.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

3.2.10 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

3.2.11 งานเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3.4  งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัด 
  3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  3.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มบริหารบุคคล คนที่ 2 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ 

3.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรพรรณ  วันตุ้ย กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
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  4. นำงสำวศิริพร  หมอยำ  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
   4.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  เช่น 
การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต าแหน่ง และการ
เลื่อนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 

4.2 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
รองผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน 
การเปลี่ยนต าแหน่ง และการเลื่อนต าแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
  4.3 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  4.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจินดา  ใจเดียว กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

5.  นำยภำนุวัฒน์  นำมมณฑำ  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
5.1  ธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
5.2  รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท างานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป 

ตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามท่ี อกศจ. มอบหมาย 
  5.3  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 
   5.4  ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
   5.5  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   5.6  จัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   5.7  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   5.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 5.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววลัยรัตน์  ปานันตา  กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
 

6. นำงสำวพรพรรณ  วันตุ้ย  ต ำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  มีหน้าทีร่ับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
6.1 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในหน่วยงาน 

การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้ 
   6.1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   6.1.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 - การจัดท าตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
 - การจัดท าข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
 - การจัดท าตัวชี้ วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการรายบุคคล และ           
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

   6.1.3 การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกกรณี ได้แก่ 
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    - การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น กรณีให้มีวิทยฐานะ     
ช านาญการ กรณีให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นต้น 

    - การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

    - การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนกรณีเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการจัดสรรวงเงิน
เพ่ิมเติมจาก สพฐ. 
    - การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนกรณีเลื่อนระดับต าแหน่งของข้าราชการครู      
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
    - การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนกรณีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) 

- ฯลฯ 

6.1.4 การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกกรณี  

6.2 งานทะเบียนประวัติ ,กพ.7 และ กคศ.16 ของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา 
  6.3 งานปรับเพิ่มคุณวุฒิ หรือหรือปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6.4 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานในระบบ e-pension) ของข้าราชการในสังกัด ส านักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

6.5 งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของข้าราชการในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
  6.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรทัย  โนขัติมา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 7. นำยสุรศักดิ์ กัลยำธิ  ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
  7.1 พิจารณารับเรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณา 
  7.2 พิจารณาตรวจสอบส านวนการด าเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามท่ีรับมอบหมาย 
  7.3 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววันทนีย์  โนวิชัย  กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

  8. นำงสำววันทนีย์  โนวิชัย   ต ำแหน่ง นิติกรช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  ดังต่อไปนี้ 
8.1 ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การร้องเรียนกล่าวหาของข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา และการด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  8.2 ตรวจสอบส านวนการด าเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 

8.3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

8.4 ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ และการร้องเรียนกล่าวหา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

8.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

8.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๕ 
 9. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติกร นำควิเชียร อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

9.1  งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
9.2  งานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้แก่ งานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ  

9.3  งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนและศึกษาธิการจังหวัด 
9.4  การเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.5  งานทะเบียนประวัติ ,กพ.7 และ กคศ.16 ของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.6 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานในระบบ e-pension) ของข้าราชการในสังกัด ส านักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.7 งานขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการในสังกัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.8 การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.9 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานของรัฐ ของข้าราชการในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
9.10 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  9.11 งานเลขานุการผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  9.12 ชว่ยงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฯ  
  9.13 ชว่ยงานเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  9.14 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       
เพ่ือการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
  9.15 งานระบบพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน  พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดพะเยา รวมถึงสนับสนนุการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม รายงานผลและ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9.16 บริการติดตั้ง ดูแล บ ารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการให้ค าปรึกษา ตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง           
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนส่งซ่อม 

9.17 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

 1. นำยขจรศักดิ์  สีเสน ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑  ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม วินิจฉัย สั่งการ ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง       
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  ๑.๒  วิเคราะห์ พัฒนาและจัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของจังหวัด 
  ๑.๓  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
  1.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 2. นำงกรณิกำร์  เกตุภู่  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มีหน้าทีร่ับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  2.1  งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างานที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย  
  2.2   งานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัด 
  2.3  งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

  2.4  งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของจังหวัด รวมทั้ง การ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

  2.5   งานธรุการกลุ่มนโยบายและแผน 
  2.6  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2.7  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางณิชากมล  วุฒิกรณ์ธร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3. นำงณิชำกมล  วุฒิกรณ์ธร ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน  
ดังต่อไปนี้ 
  3.1  ร่วมรับผิดชอบงานธรุการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างาน         
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย  
  3.2  งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.๓  งานเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
  3.๔  งานที่เก่ียวของแต่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักของกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.๕  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
  3.๖  ปฏิบัติหน้าที่แทน  ผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 2 และนางกรณิการ์  เกตุภู่  กรณไีม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

  



๑๗ 
 

 ๔. นำงสำวจรัสวัน  อนุศักดิกุล  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑  ร่วมรับผิดชอบงานธรุการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะท างาน         
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย  
  ๔.๒  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ๔.๓  จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (ด้านการศึกษา) รวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

๔.๔  รายงานใน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
  ๔.๕  งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 

  ๔.๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  4.๗  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวหทัยกรานต์  มุลิกา กรณไีม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 

5. นำงสำวหทัยกรำนต์ มุลิกำ ต ำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานดังต่อไปนี้  

๕.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ.และตามที่ กศจ.  
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

๕.๒ รับผิดชอบภารกิจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ     
ด้านการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา 
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล บูรณาการฐานข้อมูลของส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษาเพ่ือจัดท า
ข้อมูลกลาง    ด้านการศึกษาและข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องของจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  จัดท าเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศประจ าปีเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป รับผิดชอบงานงานนักเรียนซ้ าซ้อน รายงานผลการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ       ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

๕.๓ ประสาน สนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด(ด้านการศึกษา) ก าหนดแผนงาน โครงการยุทธศาสตร์การศึกษา
พ้ืนที่ชายแดน แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือสนับสนุนการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลการด าเนินการตามแผน 
  5.4 ออกแบบพัฒนาสื่อ ICT และปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้ง           
ให้ค าปรึกษาแก้ไขแนะน าการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ 

5.5 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
5.6 ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่  

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๕.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 



๑๘ 
กลุ่มพฒันำกำรศึกษำ 

1. นำงสุพิตร  บุญทิพย์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้าทีร่ักษาการผู้อ านวยการ     
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1.1 ควบคุม ก ากับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่จะเกิดข้ึนต่อการจัดการศึกษา 

1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ วางระบบการท างาน มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการใน
กลุ่มพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงผลลัพธ์ของงานที่จะเกิดขึ้น 

1.3 พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ        
ที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

1.4 ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็น
ผู้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแก่บุคลากร หรือหน่วยงานอ่ืนในงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ต่อรอง
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการศึกษา และในด้านที่เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

1.6 สร้างกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจังหวัดพะเยา 

1.7 ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

  1.8 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

1.9 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
1.10 งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ 
1.11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม         

การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

1.12 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

   1) งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

   2) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
   3) การศึกษานอกระบบ 

1.13 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 

1.14 งานประสาน  และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงไว  ชวนคิด ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่      
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

1.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๑๙ 
2. นำงสำวนงไว  ชวนคิด ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  2.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะท างานที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมการศึกษา 
2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

 1) งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 2) การรายงานผลการด าเนินงานด้านสถานศึกษาในระบบ NiSPA 
 3) การรายงานผลการส ารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษาในระบบ CATAS 
 4) งาน TO BE NUMBER ONE 
 5) งานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา 

            2.5 ปฏิบัติหน้าที่จัดท าวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา 

2.6  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นล าดับที่ 1  ในกรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

2.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุพิตร  บุญทิพย์  ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีท่ีไม่อยู่ หรืออยู่แต่      
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นำงสำวธัญญน์รี  บุญธรรม  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้าทีแ่ละรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
3.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะหน้าที่ ดังนี้ 

 1) การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
 2) การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 

3.3 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้ 

 1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ 
 2) งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 

3.5 งานวิเทศสัมพันธ์ 
 1) งานวิเทศสัมพันธ์ 
 2) งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 

3.6  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นล าดับที่ 2  ในกรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

3.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรษา  รัตนแพทย์ ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่      
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 



๒๐ 
4. นำงสำวอรษำ  รัตนแพทย์ ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี ้
  4.1 งานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 

4.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4.4 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต   

ทางการศึกษาในจังหวัด 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

 1) งานทุนการศึกษา  
 2) งานกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
 3) งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
 4) งานกองทุนช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา 

4.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธัญญ์นรี  บุญธรรม ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีท่ีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

4.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล 

 1. นำยปิยนำถ  ชำวน่ำน  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.1  บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ควบคุม ก ากับ ดูแลและนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
           1.2  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ 
           1.3  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           1.4  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์) กลุ่มสาระการ
เรียนเรียนรู้ต่างประเทศท่ี 2 และโครงการด้านวิชาชีพต่างๆ  
   1.5  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ  
           1.6  ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์     
โดยมีภาระงาน ดังนี้ 

              1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ 
คณะท างานที่เก่ียวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

   2) งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการใน 
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

              3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
            1.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน  ดังนี้ 

   1)  โรงเรียนตามฝันแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
   2)  โรงเรียนสุนทรารมย์  อ.แม่ใจ จ.พะเยา 
  1.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  1.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นายธนนท์  มณีชัย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

2. นำยธนนท์  มณีชัย  ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรณีที่ผู้อ านวยการ      
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไม่สามารถปฏิบัติได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
            2.1  บริหารงาน และควบคุม ก ากับ ดูแลและนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
    2.2  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการ         
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอภูซาง 
   2.3  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และ เขต 2 รวมทั้ง ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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           2.4  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 
และโครงการประชารัฐ 
           2.5  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ในพื้นที่อ าเภอภูซาง 
          2.6  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีภาระงาน ดังนี้ 

            1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ 
คณะท างานที่เก่ียวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

   2) งานจัดท ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินการใน 
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

             3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
    2.7  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
          1)  ส่งเสริมและพัฒนางานวัดและประเมินผล 
       2)  งานศึกษาและวิจัยด้านงานวัดและประเมินผล 
    2.8  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนล้านนาคริสเตียน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนปาณัทคุณา อ.เชียงค า จ.พะเยา  
    2.9  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    2.10  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นายปิยนาถ  ชาวน่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 3. นำงสำวคัชรินทร์  มหำวงศ์ ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนเิทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี ้
        3.1  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอเชียงม่วน 

    3.2  ส่งเสริม  สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา       
ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
              3.3  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
      3.4  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพ้ืนที่อ าเภอเชียงม่วน 

   3.5  ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
       1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

                   2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    3.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้ 
         1)  งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
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     2)  งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
     3)  งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 
     4)  งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 
    3.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
     1)  โรงเรียนเชียงค าคริสเตียน อ.เชียงค า จ.พะเยา 
            2)  โรงเรียนปิยมิตร อ.เชียงค า จ.พะเยา 
    3.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    3.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางพรจรรย์  พัชรมณี  ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 4. นำงพรจรรย์  พัชรมณี ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
        4.1  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอดอกค าใต้และอ าเภอภูกามยาว 
           4.2  ส่งเสริม  สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           4.3  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพ้ืนที่อ าเภอแม่ใจ 
   4.4  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ         
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
(แนะแนว) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และศิลปะ  
    4.5  ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้ 
         1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
     2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
     3) งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ 
     4) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 

    4.6  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้ 
    1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

                   2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
        4.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้าวิทยา 1 อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนศรีชัยวิทยา อ.ดอกค าใต้ จ.พะเยา 
   4.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
   4.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางสาวคัชรินทร์  มหาวงศ์ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 



๒๔ 
 5. นำงวรฤทัย  สักลอ ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศกึษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพเิศษ  มีหน้าที่และ      
ความรับผดิชอบ ดังนี ้
   5.1  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอปง 
           5.2  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร         
และการจัดการศึกษา 
           5.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งโครงการพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ  และงานปฐมวัย 
           5.4  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม 
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพ้ืนที่อ าเภอปง 

5.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
     1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
            2) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
         3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

5.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
   1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
   2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 
   3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 

    5.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนปิยมาตย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
        3)  โรงเรียนพินิตประสาธน์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา  
    5.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   
    5.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางสาวปาลิตา สุขส าราญ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 6.  นำงสำวพัทธนันท์  สุดยอด ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   6.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอจุน 
   6.2  ส่งเสริม  สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษและโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน รวมทั้ง ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           6.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา  



๒๕ 
           6.4  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพ้ืนที่อ าเภอจุน 
          6.5  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้ 

       1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                   2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    6.6  ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
          1)  ส่งเสริมและพัฒนางานวัดและประเมินผล 
       2)  งานศึกษาและวิจัยด้านงานวัดและประเมินผล 
            6.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนพงษ์อัมพรพิทยา อ.จุน จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนสาธิตวิทยา อ.เชียงค า จ.พะเยา 
    6.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    6.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางอมรรัตน์  สุริยะไชย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 7.  นำงสำวปำลิตำ  สุขส ำรำญ ต ำแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   7.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอเชียงค า  
           7.2  ส่งเสริม  สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
           7.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของผู้เรียนทุกระดับ 
           7.4  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพ้ืนที่อ าเภอเชียงค า 
          7.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้ 

   1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 
   2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้ 
   3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต 

          7.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
         1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
            2) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา 
         3) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
            7.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนหฤทัยวิทยา อ.เชียงค า จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนพรชนะวัฒนา อ.เชียงค า จ.พะเยา  
    7.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    7.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางวรฤทัย  สักลอ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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 8.  นำงอมรรัตน์  สุริยะไชย ต ำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ -  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
           8.1  ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด 
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
           8.2  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว 
การศึกษา  ในสังกัดส านักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา  
           8.3  ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ 
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) 
           8.4  ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง 
          8.5  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
     1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 
     2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท าแผน
รองรับการตรวจราชการ และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ 
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
     3) งาน สั่งการ ก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์ 
     4) งานศึกษาวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ 

    8.6  ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้ 
          1)  ส่งเสริมและพัฒนางานวัดและประเมินผล 
       2)  งานศึกษาและวิจัยด้านงานวัดและประเมินผล 
            8.7  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้ 
        1)  โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
              2)  โรงเรียนอนุบาลจ าเนียร อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
        3)  โรงเรียนประชาบ ารุง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
           4)  โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 
    8.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    8.9  ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีท่ี นางสาวพัทธนันท์  สุดยอด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
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กลุ่มส่งเสรมิสถำนศึกษำเอกชน 

 1. นำงสำวปรินทร์ญำดำ  อ่อนคง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 
   1.1  ควบคุม ดูแล และตรวจพิจารณา เร่งรัด เจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
   1.2  พิจารณา วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอบให้ค าปรึกษา แนะน า 
ปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผลและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  
ก่อนน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของราชการ 
   1.3  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
             1.3.1  การวิเคราะห์อัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             1.3.2  การร้องทุกข์ ร้องเรียนที่เก่ียวกับโรงเรียนเอกชน 
             1.3.3  การยื่นอุทธรณ์  การรับอุทธรณ์ 
    1.4  งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
   1.5  จัดท า/การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 

  1.6  งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ 
              1.6.1  งานขอโอนกิจการโรงเรียนเอกชน   

        1.6.2  การขอย้ายที่ตั้งสถานศึกษา 
         1.6.3  การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ หรือห้องเรียนและห้องประกอบ 
         1.6.4  การขอออกใบแทนใบอนุญาต 

        1.6.5  การขอเพ่ิม/ลดที่ดิน   
        1.6.6  การขออนุญาตเพิ่ม/ขยายประเภทการศึกษาและหลักสูตรของโรงเรียนเอกชน 

         1.6.7  การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน 
         1.6.8  การขอยกเลิกด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 

1.6.9  การขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทการศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ
1.6.10  การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร 

1.7  งานด าเนินการเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
 -   การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 

เป็นภาษาอังกฤษ 
1.8  งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ      

        1.8.1  การขอรับเงินทดแทน 
    1.8.2  การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ 
    1.8.3  การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน 
    1.8.4  การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล 
    1.8.5  การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
    1.8.6  การเบิกจ่ายเงินค่าการศึกษาบุตร 
    1.8.7  การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร   
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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 งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ 

1.11 บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนบัญชีเงินสวัสดิการและเขียนเช็คสั่งจ่าย   
1.12 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล 

   1.13  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิไลวรรณ์ หารกา และ นางดวงกมล สะพานแก้ว ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
        1.14  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.  นำงพิไลวรรณ์ หำรกำ ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบงาน 
ดังต่อไปนี้ 
  2.1 งานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน 
                  2.1.1  การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 

        2.1.2  การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างโรงเรียนการกุศล          
  2.1.3  การอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล  
  2.1.4  การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
        2.1.5  การด าเนินการโครงการอาหารเสริม(นม) 

         2.1.6  การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอน 
        2.1.7  การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 
        2.1.8  การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  อย่างมีคุณภาพ    
        2.1.9  การด าเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน 
        2.1.10 การก ากับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน 

2.2  งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน         
  2.2.1  การก ากับ ติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน 
   2.2.2 การจัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
  2.2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ 

2.2.4  งานแผนการรับนักเรียนประจ าปี 
   2.3  งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
   2.3.1  การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
   2.3.2  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   2.3.3  การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารแก่ครูโรงเรียนเอกชน 
  2.4 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
            -  การรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการผู้อ านวยการและครูโรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบ 
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  2.5 งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
  2.6 งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
  2.7 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ 
  2.8 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
             -  โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

2.9 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล 
2.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน  นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม ่

สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  2.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 3. นำงดวงกมล  สะพำนแก้ว อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง พนักงำนธุรกำร  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 
  3.1  การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูและนักเรียนชาวต่างประเทศ
ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 
  3.2  การต่ออายุการพ านักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ 
  3.3  การต่ออายุการท างานของครูชาวต่างประเทศ 
  3.4  งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
             -  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 
             -  การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
  3.10 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล 
  3.11 งาน รับ - ส่ง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ สช 
  3.12 รับ - ส่ง หนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป. 
  3.13 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิไลวรรณ์ หารกา  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรื อไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้ 
  3.14  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
   



๓๐ 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน 
 1. นำยวิชัย   แสงอำคม   ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ  
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และมีหน้าทีร่ับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๑.๑  งานส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

๑.๒  พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือ
ราชการที่เก่ียวข้อง ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

๑.๓  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ วางระบบการท างานตลอดจนควบคุม ก ากับ ดูแลการ
ปฏิบัติงาน ในกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑.๔  งานสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม(การบริหารจัดการขยะ) 
1.5  งานส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
๑.6  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่  

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 2. นำงเพียรทอง  เวียงนำค  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร มีหน้าทีร่ับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๒.๑  งานส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการยุวกาชาด 
๒.๒  งานส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพระราชปณิทาน                    

พระราชกระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
๒.๓  งานสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
๒.๔  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่  

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  2.5  ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางสาวสร้อยมาลา  เงินงาม กรณีไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 ๓. นำงสำวสร้อยมำลำ  เงินงำม  ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร มีหน้าทีร่ับผิดชอบงาน ดังนี้ 
๓.1  งานส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักเรียน 
๓.2  งานส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
๓.3  งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 

และความปรองดอง สมานฉันท์ 
3.4  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  3.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 2 และ นางเพียรทอง  เวียงนาค กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 



๓๑ 
4. นำยพงษ์ศักดิ์  สุยะ อัตราจ้างเหมาบริการ ต ำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือ  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  จัดท ารายงานกิจการลูกเสือประจ าปี 
   4.1.6  งานฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 
   4.1.7  จัดท าทะเบียนข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี 

  4.1.8  งานพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี 
  4.1.9  ประสานงานร่วมกับส านักงานลูกเสือจังหวัด/ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือร่วมกันด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ 
       4.2  ปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่ส านักงานศึกษาธิการหรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติและ
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนก าหนดขึ้น 
  4.3  ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน งานสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ) 
       4.4  ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

4.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 1.  นำงรัตนพัตน์  ทองรอด  ต ำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.1  ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี พัสดุ และการดูแลบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานศึกษาธิการในจังหวัด 
  1.2  สอบทานการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
พะเยา หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในเรื่องต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  เหมาะสม    
 1.3  การด าเนินงาน   สร้างเครือ่งมือ   เกณฑ์   ตัวชี้วัด   รวบรวมข้อมูล สอบทานกระบวนการ วิธี
ปฏิบัติงานและระบบงานตามแนวทางการตรวจสอบ  
 1.4  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารกระดาษท าการในการตรวจสอบหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด 
 1.5  รายงานผลการตรวจสอบ  และรายงานการติดตามผลการตรวจสอบ ต่อศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  
 1.6  รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อส านักงานปลัด  
กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.7  ติดตามการรายงานผลการปรับปรุง  แก้ไขของหน่วยรับตรวจ 
 1.8  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้  และให้ค าปรึกษา  ค าแนะน าและแนวทางในการปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี   การบริหารสินทรัพย์และการด าเนินงานแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา   
  1.9  จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายในทางเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร   และการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้น าไปใช้       
ในการปฏิบัติงาน 
 1.10  ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 1.11  ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและกลุ่มอ่ืน ๆ ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และกลุ่มตรวจสอบภายในส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้งาน
หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
 1.12  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่   4   มกราคม  2564    เป็นต้นไป  

   สั่ง ณ วันที่   15   มกราคม  พ.ศ.๒๕๖4 

 

 
(นายวัลลภ  ไม้จ าปา) 

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 


