๑

คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ที่ 19/2564
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
ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 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 จึงได้มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่ปฏิบัติราชการ สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา ตามคาสั่งมอบหมายงานดังต่อไปนี้
1. นำยวัลลภ ไม้จำปำ 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
2. นำงหัทกำญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
2.1 ช่วยเหลือศึกษาธิการจังหวัด ในการบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และสั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชว่ ยเลขานุการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (กศจ.พะเยา)
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560
ข้อ 7(6)
2.3 รักษาการในตาแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอานาจหน้าที่
ของศึกษาธิการจังหวัด ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 กากับดูแล งานเลขานุการ ในอนุคณะกรรมการศึกษาจังหวัดพะเยา (อกศจ.พะเยา)
2.5 ปฏิบัติความร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดรับมอบหมาย

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 รับผิดชอบงานเลขานุการของ กศจ. และคณะทางานที่ กศจ.แต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
1.5 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
1.6 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าเจ้าที่พัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1.7 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองคลัง ควบคุมการรับและเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
1.8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการจัดทาบัญชี ในการปฏิบัติงานการบันทึกและการจดทารายงานด้าน
บัญชี
1.9 ปฏิบัติหน้าที่ Authorizer ด้านการอนุมัติรับจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
1.10 กากับ ดูแล การปฏิบัติงาน และการบันทึกราชการในระบบ GFMIS
1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงนวพร วรรณมณี ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร และมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
2.๑ งานระบบบริหารงานและพัฒนาระบบราชการ
1) คารับรองการปฏิบัติราชการ
๒) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3) นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)
2.2 งานระบบควบคุมภายใน
2.3 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย
2.4 จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ลูกจ้าง และจัดทามอบหมายงานในหน้าที่
2.5 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และปฏิบัติงาน
ตรวจนับพัสดุประจาปี
2.6 ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการทาความสะอาดรถยนต์เช่า
2.7 ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ จัดทาบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2.8 จัดทาทะเบียนคุมหลักประกันสัญญา
2.9 เชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
2.10 การดาเนินงานจัดหาพัสดุตามแนวทางการปฏิบัติในการดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
2.11 ปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจาปี
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2.12 งานตรวจสุขภาพประจาปีของบุคลากรในสังกัด
2.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
2.14 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
2.15 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวรัญญา สุรกุล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นำงวรัญญำ สุรกุล ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
3.๑ ดาเนินการจัดทาแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
3.๒ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุเพื่อใช้ในการดาเนินงานทุกโครงการ
แผนงาน และทุกงบประมาณเพื่อใช้ในงานราชการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.3 การขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และทะเบียนคุม
3.4 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.5 จัดทาทะเบียนคุมและบัญชีคุมการเบิกจ่ายวัสดุ
3.6 การตรวจสอบพัสดุประจาปี
3.7 จาหน่ายพัสดุเมื่อชารุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจาเป็นในการใช้งาน
3.8 การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
3.9 ดาเนินการเกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุ
3.10 ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP
3.11 จัดทารายงานต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3.12 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
3.๑3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.๑4 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 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 บันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ และรายงานทะเบียนคุมสินทรัพย์
4.3.2 บันทึกรายการจาหน่าย จ่าย โอนสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
4.4 ปฏิบัติงานขอเบิกเงินงบประมาณ
4.4.1 ตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย แหล่งของเงิน รหัสกิจกรรม ความถูกต้องครบถ้วน
ของหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดทาคาขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณจากคลัง
4.4.2 ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ระบบเบิกจ่าย ในระบบ GFMIS ดาเนินการขอเบิกเงิน
งบประมาณตามแผนงานและโครงการ เงินนอกงบประมาณ และขอเบิกเงินจากงบกลาง
4.4.3 บันทึกทะเบียนคุม และรายงานขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากคลัง
4.5 ปฏิบัติงานระบบจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอื่น และเงินทดรองราชการ
4.5.2 ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านจ่ายเงิน ในระบบ KTB Corporate Online
4.5.3 จัดทารายงานการจ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบ KTB Corporate Online
4.5.4 ดาเนินการขอจ่าย/จัดทาเช็คสั่งจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอื่น และเงินทด
รองราชการ ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
4.5.5 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
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 ล้างลูกหนี้เงินยืม
บันทึกรายงานคืนงบประมาณในปี/ข้ามปี และบันทึกรายการรับ-นาส่งเงินรายได้แผ่นดิน
4.6.4 บั น ทึกรายการบั ญชี รายการปรับ ปรุงบัญชี ตรวจสอบบัญชี จัดทารายงานงบ
ทดลองประจาเดือน/ประจาปี และการเผยแพร่งบทดลองของส่วนราชการ
4.6.5 ควบคุม และจัดทารายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (Bank Statement) ตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก และเงินอื่นๆ ตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
4.6.6 จัดทารายงานงบการเงินประจาปี รายงานบัญชีต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนด ให้เป็นปัจจุบัน เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ และต้นสังกัด
4.6.7 การจั ดทารายงานประจาเดือน เพื่อเสนอต่อ ส านักงานคลั งจังหวัดพะเยา และ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา
4.6.8 รับผิดชอบตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของส่วนราชการ
4.7 ควบคุมและรายงานเงินทดรองราชการ
4.7.1 ปฏิบัติงานจ่ายเงินทดรองราชการ จัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
4.7.2 ดาเนินการขอเบิกและจ่ายเงินงบประมาณเพื่อชดใช้วงเงินทดรองราชการ
4.7.3 รายงานสถานะเงินทดรองราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการทุกสิ้นเดือน/สิ้นปีงบประมาณ
และรายงานต่อต้นสังกัดทุกสิ้นปีงบประมาณ
4.8 ปฏิบัติงานระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายสาหรับส่วนราชการ
4.8.1 จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ ภงด.53
4.8.2 บันทึกรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย สาหรับการจ่ายเงินนอกงบประมาณ เงินรับฝากอื่น ใน
ระบบ SVS กรมสรรพากร
4.8.3 บันทึกรายการยื่นแบบนาส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต
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4.9 ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการใน
สังกัด ในการจัดทาข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดทาข้อมูลหนี้บุคคลที่ 3 รายการรับ
โอนเงิน และจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3 ดาเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชี
ที่ใช้รับโอนเงินเดือน รายการออมเพิ่ม กบข. รายการลดหย่ อนภาษี และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาของข้าราชการในสังกัด
4.10 ปฏิบัติงานระบบบาเหน็จบานาญ
4.10.1 ดาเนินการในการขอรับเงินบาเหน็จบานาญ บาเหน็จดารงชีพ เงินจากกองทุน
กบข. กรณีลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ผ่านระบบ e-Filing และ ระบบ e-Pension
4.10.2 ดาเนินการในการขอรับเงินบานาญ (เรื่องเพิ่ม) กรณีมีสิทธิได้รับบานาญเพิ่มขึ้น
และบาเหน็จดารงชีพ (เรื่องเพิ่ม) กรณีอายุครบ 65 ปี
4.10.3 ดาเนินการในการขอหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดค้าประกัน
4.10.4 ด าเนิ น การในการขอรับเงินบ าเหน็จ ตกทอด และเงิ นช่ว ยช่ว ยพิเ ศษ กรณี
เสียชีวิต รวมถึงการขอรับเงินอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
4.10.5 ควบคุม และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินบานาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6
ให้ต้นสังกัด รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และดาเนินการจ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน
4.11 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัยด้านวิชาการเงินและบัญชี จัดทาเอกสาร วิชาการ
คูม่ ือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนางานวิชาการ และ
พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.12 ประสานงานทางานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็น ให้คาแนะนาเบื้องต้นด้านการเงิน
และบัญชีแก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้ และสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือ ในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.13 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ คนที่ 3 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้
4.14 ปฏิบัติงานแทน นางสาวธัญญ์นรี บุญธรรม และนางสาววรรณวิไล หน่อคา กรณี ไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.15 ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอื่นๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
5. นำงสำวธัญญ์นรี บุญธรรม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญงานและประสบการณ์สูง ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ดังนี้
5.1 ปฏิบัติงานรับและนาส่งเงิน
5.1.1 ดาเนินการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินเหลือจ่ายและเงินรายได้แผ่นดิน
5.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ Maker ด้านรับเงิน ในระบบ KTB Corporate Online ดาเนินการรับ
เงิน นาเงินเหลือจ่ายและเงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง จัดทาทะเบียนคุมการรับเงิน/นาส่งเงิน และจัดทารายงานการรับ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจาวัน/ประจาเดือน
5.1.3 ควบคุมใบเสร็จรับเงิน และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นปีงบประมาณ
5.2 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
5.2.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน/เสนอคาขอรับเงินค่าเช่าบ้าน
5.2.2 ตรวจสอบหลั ก ฐานขอเบิก ขออนุ มัติ เบิ กเงิน สวั ส ดิ การค่า เช่ าบ้ าน และจัด ท า
ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
5.2.3 การออกหนังสือรับรองการเบิกสวัสดิการค่าเช่าบ้านครั้งสุดท้าย
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5.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเบิกจ่ายประจาเดือนก่อนการจัดเก็บ
5.4 ดาเนินการขอยืมเงิน/ส่งใช้เงินยืมราชการ ให้ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการ จังหวัด
5.5 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุ น การปฏิ บั ติ งานหน่ ว ยงานอื่น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.6 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 งานยานพาหนะ
6.4.1 การจัดยานพาหนะให้บริการแก่บุคลากรทางการศึกษา
6.4.2 เป็นผู้เก็บรักษาและควบคุมการใช้บัตรน้ามันราชการ จัดทาทะเบียนคุมการใช้
บัตรเติมน้ามัน เก็บหลักฐานการเติมน้ามัน และทุกสิ้นเดือนให้รวบรวมรายงานผลการใช้บัตรเติมน้ามัน
6.4 งานอาคาร สถานที่
6.5.1 อานวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุม แก่บุคลากรหรือผู้รับบริการ
6.5.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการอยู่เวรรักษาการณ์ประจาวัน และผู้ตรวจเวรประจาเดือน
6.5.3 การปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ ให้มีการใช้งานอย่างปลอดภัยและคุ้มค่า
6.5 การจัดทามาตรการการประหยัดพลังงาน ลดใช้น้ามันเชื้อเพลิง ลดใช้ไฟฟ้า และรายงานผล
การดาเนินงานผ่านระบบ E-Report ทุกเดือน
6.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และงานประสานทั่วไป
6.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6.8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิกรานต์ ใจกล้า กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7. นำงสำวสุวิกรำนต์ ใจกล้ำ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
7.1 งานพัฒนาองค์กร (OD) การจัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ประชุมผู้อานวยการกลุ่ม
7.2 จัดทาทะเบียนคุมวันลาของข้าราชการและลูกจ้าง ระบบการลาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
7.3 ดูแลบัญชีลงเวลาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
7.4 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
7.5 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจาทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ
งานกิจกรรมวันสาคัญในระดับจังหวัด
7.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมทั่วไป
7.7 การจัดกิจกรรมวันสาคัญสืบสานประเพณีของสานักงาน
7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางแสงสุรีย์ พันธุ์พืช กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
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8. นำงสำววรรณวิไล หน่อคำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี ปฏิบัติงานโดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ด้านการเงิน และบั ญชี ปฏิบัติงานตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
ได้รับมอบหมาย
8.1 ปฏิบัติงานการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก
8.1.1 ตรวจสอบและบันทึกรายการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก
8.1.2 จัดทารายการรับโอนเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินรับฝาก และจัดทา
รายงานจ่ายตรงผู้ขายเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ
8.2 ปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินเฉพาะการจัดทาข้อมูลการจ่ายเงิน เพื่อเตรียมจ่ายตามรูปแบบ
KTB Corporate
8.3 จัดทาใบสั่งจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก เงินทดรองราชการ
8.4 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
8.4.1 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิก และจัดเตรียมคาขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล ของข้าราชการและผู้รับบานาญในสังกัด
8.4.2 จัดทาทะเบียนคุมการใช้สิทธิตรวจสุขภาพประจาปีของข้าราชการและผู้รับ
บานาญในสังกัด
8.4.3 ตรวจสอบการมีสิทธิ และสถานะของผู้มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ประเภท
ผู้ป่วยนอก ของข้าราชการในสังกัด และส่งต่อข้อมูลให้นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูล
8.5 ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน ให้แก่ข้าราชการในสังกัด
8.5.1 จัดทาข้อมูลรายรับขอเบิกเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด และจัดทาข้อมูลหนี้
บุคคลที่ 3 เสนอต่อสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 3 ของทุกเดือน
8.5.2 บันทึกรายการรับโอนเงิน และจ่ายเงินชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บุคคลที่ 3
8.5.3 ดาเนินการในการขอเปลี่ยนแปลงรายการ เกี่ยวกับ เลขที่บัญชีที่ใช้รับโอนเงินเดือน
รายการออมเพิ่ม กบข. รายการลดหย่ อ นภาษี และการยื่ น แบบแสดงรายการภาษี เงิ น ได้ บุ คคลธรรมดาของ
ข้าราชการในสังกัด
8.6 ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลขอเบิกจ่ายเงินบานาญรายเดือน ส่งข้อมูลหนี้ สรจ.6 ให้ ต้นสั งกัด
รับโอนเงินหนี้ สรจ.6 และจัดเตรียมรายการจ่ายชาระเงินให้แก่เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิรับเงิน
8.7 ปฏิบัติงานการยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอื่น
8.7.1 ตรวจสอบหลั กฐานการยืมเงิน และขออนุมัติการยืมเงินราชการ เงินทดรอง
ราชการ และเงินรับฝากอื่นของข้าราชการในสังกัด
8.7.2 จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้ยืมเงินราชการ เงินทดรองราชการ และเงินรับฝากอื่น
8.7.3 เร่งรัด ติดตาม และควบคุมการส่งใช้เงินยืม
8.7.4 ตรวจสอบหลักฐานการส่งใช้เงินยืมให้ถู กต้อง ครบถ้วน ดาเนินการออกใบรับ
ใบสาคัญเพื่อส่งใช้เงินยืม ขออนุมัติล้างหนี้เงินยืมราชการ และดาเนินการขอเบิกเงินเพิ่มกรณีส่งใช้ใบสาคัญมากกว่าเงินยืม
8.7.5 จัดทารายงานลูกหนี้ทุกสิ้นเดือน/ทุกสิ้นปีงบประมาณ
8.8 ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหา ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบัติงาน
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.9 ปฏิบัติงานแทน นางสาวณัฏฐภรณ์ ทิพย์คา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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9. นำงสำวณั ฎ ฐภรณ์ ทิพย์ค ำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนพัสดุ หน้ าที่รับผิ ดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
9.1 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.2 ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ จัดทาบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน
9.3 ขออนุมัติและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทาทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย และ
บันทึก/แก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS
9.4 เชิญประชุม และจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
9.5 ช่วยตรวจสอบเอกสารส่งมอบงาน การตรวจรับ และส่งเบิกค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงาน ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.6 ช่วยปฏิบัติงานตรวจนับพัสดุประจาปี
9.7 ปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐาน/การขอเบิกเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรับฝาก และ
เงินทดรองราชการ
9.7.1 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน และจัดเตรียมคาขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณตาม
แผนงานและโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและศึกษาดู
งาน ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นในการบริหารราชการ
9.7.2 ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน และจัดเตรียมขออนุมัติเบิกเงิน นอกงบประมาณ
เงินรับฝาก และเงินทดรองราชการ
9.7.3 จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และบันทึกทะเบียนคุม
9.7.4 จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานการขอเบิกเงิน
9.7.5 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ จัดเก็บหลักฐานใบสาคัญ และจัดทางบเดือน
9.7.6 ตรวจสอบหลักฐาน และการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน สาหรับเงินอุดหนุนและเงิน
อื่นๆ ที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
9.8 ปฏิบัติงานการตรวจสอบและสรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วย
นอก ในระบบจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ KTB Corporate Online และจัดทารายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการทุกสิ้นเดือน
9.9 ปฏิบัติงานการขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
9.9.1 ดาเนิ น การตรวจสอบหลั กฐานการขอเบิก และจัดเตรียมคาขออนุมัติเบิก เงิน
สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
9.9.2 จัดทาทะเบียนคุมการเบิกเงินสวัสดิการค่าศึกษาบุตร
9.9.3 จัดทาหนังสือแจ้งการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาของบุตร และหนังสือ
ตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ
9.10 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณวิไล หน่อคา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
9.11 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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10. นำยเกรียงศักดิ์ เครือคำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนขับรถ หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
10.1 มีหน้าที่ขับรถยนต์ราชการของผู้ว่าจ้าง ในราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
เพื่อให้บริการรับ-ส่ง บุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างๆ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย
10.2 มีหน้าที่นาส่งจดหมาย เอกสารทางราชการ ตลอดจนพัสดุ ต่างๆ ในราชการของผู้ว่าจ้าง ไปยัง
ที่ทาการไปรษณีย์ และหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10.3 มีหน้าที่ดูแลรถยนต์ราชการของผู้ว่าจ้าง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เติมน้ามัน ดูแลซ่อมบารุง
เบื้องต้น ตลอดจนนารถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คสภาพเมื่อถึงกาหนด หรือตามระยะทาง
10.4 มีหน้าที่ประสานงานกับบริษัทผู้ให้เช่ารถยนต์ราชการ กรณีต้องมีการซ่อมบารุง การซ่อมแซม
เปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ ตลอดจนการนารถยนต์เข้ารับการตรวจเช็คสภาพ หรือกรณีรถยนต์ราชการเกิดอุบัติเหตุ ต้องส่งรถเข้า
รับการซ่อมแซม
10.5 มีหน้าที่ดูแล ทาความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายนอกและภายใน ให้สะอาดเรียบร้อย
ถูกสุขลักษณะ พร้อมให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากร
10.6 ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ช่วยปฏิบัติงานธุรการทั่วไปและ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นำยวันชำติ พันธุ์พืช อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักกำรภำรโรง หน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
11.1 มีหน้าที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ดูแลตัดแต่งต้นไม้ สวนหย่อม ให้เรียบร้อยสวยงาม
11.2 ดูแลรักษาความสะอาดอาคารเอนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน
11.3 ดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปาของ
สานักงานให้สามารถใช้งานได้ตามควรแก่สภาพและความเหมาะสม
11.4 ดูแลรักษาความปลอดภัย และอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
11.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นำงวันทนำ จินดำ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนทำควำมสะอำด มีหน้าที่รบั ผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
12.๑ งานรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
- ดูแลรักษาความสะอาดอาคารสานักงาน ภายในอาคาร
- ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุม ห้องน้าห้องส้วมในสานักงาน
12.๒ ดูแลการจัดชุดกาแฟ, น้าดื่ม , จัดอาหารว่างสาหรับการประชุมในสานักงาน
12.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติกร นำควิเชียร อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์ มอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดังนี้
13.1 จัดทาข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น จดหมายข่าว การเข้าร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อบันทึกภาพ รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านเพจ FACEBOOK , LINE , เว็บไซด์สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
13.2 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เช่น วีดิทัศน์ (VTR) ,
งานนาเสนอกิจกรรมต่างๆ ,บอร์ดประชาสัมพันธ์ ,ป้ายกิจกรรม และจัดทาแผ่นพับ ฯลฯ
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
1. นำงสำววลั ย รั ต น์ ปำนั น ตำ ต ำแหน่ ง นั ก ทรั พ ยำกรบุ ค คลช ำนำญกำรพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1.1 ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย สั่งการ ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติงาน และภารกิจที่รับมอบหมายของกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.2 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย
1.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
1.5 ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
1.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายภานุวัฒน์ นามมณฑา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
1.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. นำงจินดำ ใจเดียว ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
2.1 การก าหนดจ านวนและอั ต ราต าแหน่ ง การเกลี่ ย อั ต ราให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการ
บริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 การพิ จ ารณาวิ ท ยฐานะ ความดี ค วามชอบ การเสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ การยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2.3 การจัดทามาตรฐานคุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า และเกณฑ์การประเมินผลงาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้
2.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวศิริพร หมอยา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
3. นำงอรทัย โนขัติมำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
3.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้
3.1.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วย
3.1.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเพื่อประเมิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครูผู้ช่วย
3.1.3 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ผ่านการประเมินการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดารงตาแหน่งครู
3.1.4 การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชี
อื่นตาแหน่งครูผู้ช่วย
3.1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.
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3.1.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ข้อ 2.2 โครงการนักเรียนทุน
รัฐบาล) สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)
3.1.8 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีพิเศษ)
3.1.9 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู ไปสังกัดส่วนราชการอื่น
3.2 การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้
3.2.1 การเปลี่ยนตาแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ย้ายข้าราชการพลเรื อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) ในระดับเดียวกัน ในสังกัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.2 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ ในสังกัด สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.3 การโอนพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ า ราชการอื่ น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง เป็ น
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น ตามมาตรา 38 ค. (2)
ในสังกัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.4 การขอใช้บัญชีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.5 การทดลองงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.6 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.7 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มี
ความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2.8 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
3.2.9 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
3.2.10 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.11 งานเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3.4 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน และศึกษาธิการจังหวัด
3.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารบุคคล คนที่ 2 กรณีผู้อานวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่
อาจปฏิบัติราชการได้
3.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรพรรณ วันตุ้ย กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
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4. นำงสำวศิริพร หมอยำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
4.1 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ เช่น
การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนตาแหน่ง และการ
เลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
4.2 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
รองผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การบรรจุและการแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน
การเปลี่ยนตาแหน่ง และการเลื่อนตาแหน่ง การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น
4.3 การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจินดา ใจเดียว กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

5. นำยภำนุวัฒน์ นำมมณฑำ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
5.1 ธุรการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
5.2 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไป
ตามอานาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย
5.3 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.
เพื่อเสนอ ก.ค.ศ.
5.4 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
5.5 เสริมสร้างขวัญกาลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5.6 จัดทาแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
5.7 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาให้มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววลัยรัตน์ ปานันตา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
6. นำงสำวพรพรรณ วันตุ้ย ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
6.1 พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ในหน่วยงาน
การศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด ประกอบไปด้วยงานดังต่อไปนี้
6.1.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.1.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ร าชการรายบุ ค คล ต าแหน่ ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
- การจั ด ท าข้ อ ตกลงเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
- การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายการปฏิ บั ติ ร าชการรายบุ ค คล และ
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
6.1.3 การแก้ไ ขการเลื่ อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั งกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกกรณี ได้แก่
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- การแก้ ไ ขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ มี วิ ท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น กรณี ใ ห้ มี วิ ท ยฐานะ
ชานาญการ กรณีให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ กรณีให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เป็นต้น
- การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนผู้ได้รับการพิจารณาบาเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
- การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนกรณีเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการจัดสรรวงเงิน
เพิ่มเติมจาก สพฐ.
- การแก้ ไ ขการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นกรณี เ ลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง ของข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
- การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนกรณีการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับ
เพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
- ฯลฯ
6.1.4 การแก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกกรณี
6.2 งานทะเบียนประวัติ ,กพ.7 และ กคศ.16 ของข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา
6.3 งานปรับเพิ่มคุณวุฒิ หรือหรือปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานในระบบ e-pension) ของข้าราชการในสังกัด สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
6.5 งานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของข้าราชการในสังกัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
6.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรทัย โนขัติมา กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
7. นำยสุรศักดิ์ กัลยำธิ ตำแหน่ง นิติกรชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
7.1 พิจ ารณารับ เรื่องการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเสนอ กศจ. พิจารณา
7.2 พิจารณาตรวจสอบสานวนการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่รับมอบหมาย
7.3 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววันทนีย์ โนวิชัย กรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้
8. นำงสำววันทนีย์ โนวิชัย ตำแหน่ง นิติกรชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
8.1 ดาเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การร้องเรียนกล่าวหาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
8.2 ตรวจสอบสานวนการดาเนินการทางวินัย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย
8.3 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8.4 กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัย
การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ และการร้องเรียนกล่าวหา ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
8.5 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
8.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

๑๕
9. ว่ำ ที่ร้ อยตรี กิต ติ กร นำควิเชียร อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนคอมพิวเตอร์ มีห น้าที่
รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
9.1 งานสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
9.2 งานประชาสัมพันธ์กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ได้แก่ งานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
9.3 งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนและศึกษาธิการจังหวัด
9.4 การเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.5 งานทะเบียนประวัติ ,กพ.7 และ กคศ.16 ของข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.6 งานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (งานในระบบ e-pension) ของข้าราชการในสังกัด สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.7 งานขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการในสังกัด สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.8 การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.9 การขอมีบัตรประจาตัวเจ้าพนักงานของรัฐ ของข้าราชการในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.10 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
9.11 งานเลขานุการผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
9.12 ช่วยงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฯ
9.13 ช่วยงานเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9.14 จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการได้โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
9.15 งานระบบพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพะเยา รวมถึงสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตาม รายงานผลและ
ให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9.16 บริการติดตั้ง ดูแล บารุงรักษา และพัฒนาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงการให้คาปรึกษา ตรวจสอบ ซ่อมบารุง
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงก่อนส่งซ่อม
9.17 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

๑๖

กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำยขจรศักดิ์ สีเสน ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.๑ ควบคุม ดูแล กากับ ติดตาม วินิจฉัย สั่งการ ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้อง
ในการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
๑.๒ วิเคราะห์ พัฒนาและจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของจังหวัด
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงกรณิกำร์ เกตุภู่ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย
2.2 งานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใน
จังหวัด
2.3 งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
2.4 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัด รวมทั้ง การ
ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามแผน
2.5 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางณิชากมล วุฒิกรณ์ธร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3. นำงณิชำกมล วุฒิกรณ์ธร ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
3.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย
3.2 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
3.๓ งานเลขานุการของศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
3.๔ งานที่เกี่ยวของแต่อยู่นอกเหนือภารกิจหลักของกลุ่มนโยบายและแผน
3.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
3.๖ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 และนางกรณิการ์ เกตุภู่ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๗
๔. นำงสำวจรัสวัน อนุศักดิกุล ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๔.๑ ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ.และตาม กศจ. มอบหมาย
๔.๒ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดรวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
๔.๓ จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (ด้านการศึกษา) รวมทั้ง การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามแผน
๔.๔ รายงานใน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๔.๕ งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
๔.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4.๗ ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
5. นำงสำวหทัยกรำนต์ มุลิกำ ตำแหน่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานดังต่อไปนี้
๕.1 ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบงานธุ ร การของคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารราชการเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ และ
คณะท างานที่ เกี่ ย วข้อ ง รวมทั้ง ปฏิ บั ติง านราชการที่ เป็ นไปตามอ านาจและหน้ าที่ ของ กศจ.และตามที่ กศจ.
มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๕.๒ รับผิดชอบภารกิจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึก ษา และกฎหมายว่า ด้ว ยข้อ มูล ข่า วสารของทางราชการ จัด ระบบ ส่ ง เสริ มและประสานงานระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา
การติดตาม ประเมิน และรายงานผล บูรณาการฐานข้อมูลของส่วนราชการหน่วยงานและสถานศึกษาเพื่อจัดทา
ข้อมูลกลาง ด้านการศึกษาและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษาการติดตามประเมินและรายงานผลของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทาเอกสารข้อมูลและ
สารสนเทศประจ าปี เ พื่อเผยแพร่ ป ระชาสั ม พันธ์ ให้ แก่ห น่ว ยงานทางการศึกษาหน่ว ยงานต่า งๆที่เกี่ ยวข้องและ
ประชาชนทั่วไป รับผิดชอบงานงานนักเรียนซ้าซ้อน รายงานผลการดาเนินงานข้อมูลสารสนเทศตามตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)
๕.๓ ประสาน สนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการของจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด(ด้านการศึกษา) กาหนดแผนงาน โครงการยุทธศาสตร์การศึกษา
พื้นที่ชายแดน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน เพื่อสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งติดตามและ
รายงานผลการดาเนินการตามแผน
5.4 ออกแบบพัฒนาสื่ อ ICT และปรับปรุงเว็บไซต์ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้ง
ให้คาปรึกษาแก้ไขแนะนาการใช้งานให้กับผู้ใช้บริการ
5.5 งานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
5.6 ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวจรัสวัน อนุศักดิกุล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๑๘

กลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
1. นำงสุพิตร บุญทิพย์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าทีร่ ักษาการผู้อานวยการ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ควบคุม กากับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และนโยบาย โดยคานึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่จะเกิดขึ้นต่อการจัดการศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ วางระบบการทางาน มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการใน
กลุ่มพัฒนาการศึกษาให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ โดยคานึงถึงผลลัพธ์ของงานที่จะเกิดขึ้น
1.3 พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม
พัฒนาการศึกษา ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนาเสนอรองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
1.4 ให้คาปรึกษา แนะนาและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็น
ผู้ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษาแก่บุคลากร หรือหน่วยงานอื่นในงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้คาปรึกษา เสนอแนะ ต่อรอง
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาและศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
1.5 ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการศึกษา และในด้านที่เกี่ยวข้อง และนามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
1.6 สร้างกระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคานึงถึงนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และจังหวัดพะเยา
1.7 ชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
1.8 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
1.9 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
1.10 งานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ
1.11 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริม
การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
1.12 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
1) งานส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2) การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
3) การศึกษานอกระบบ
1.13 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
1.14 งานประสาน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษาและงานส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.15 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงไว ชวนคิด ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
1.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๑๙
2. นำงสำวนงไว ชวนคิด ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
2.3 ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1) งานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2) การรายงานผลการดาเนินงานด้านสถานศึกษาในระบบ NiSPA
3) การรายงานผลการสารวจสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษาในระบบ CATAS
4) งาน TO BE NUMBER ONE
5) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา
2.5 ปฏิบัติหน้าที่จัดทาวาระการประชุมของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดพะเยา
2.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุพิตร บุญทิพย์ ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวธัญญ์นรี บุญธรรม นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะหน้าที่ ดังนี้
1) การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล
2) การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
3.3 งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ ดังนี้
1) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
2) งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
3.5 งานวิเทศสัมพันธ์
1) งานวิเทศสัมพันธ์
2) งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
3.6 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นลาดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.7 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรษา รัตนแพทย์ ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๐
4. นำงสำวอรษำ รัตนแพทย์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 งานธุรการของกลุ่มพัฒนาการศึกษา
4.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมการศึกษา
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.4 จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤต
ทางการศึกษาในจังหวัด
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้
1) งานทุนการศึกษา
2) งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
3) งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
4) งานกองทุนช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา
4.6 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวธัญญ์นรี บุญธรรม ในภารกิจที่รับผิดชอบกรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒๑

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผล
1. นำยปิยนำถ ชำวน่ำน ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 บริหารงานตามภารกิจของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ควบคุม กากับ ดูแลและนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอแม่ใจ
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญประโยชน์) กลุ่มสาระการ
เรียนเรียนรู้ต่างประเทศที่ 2 และโครงการด้านวิชาชีพต่างๆ
1.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อาเภอแม่ใจ
1.6 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
1.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนตามฝันแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
2) โรงเรียนสุนทรารมย์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา
1.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายธนนท์ มณีชัย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2. นำยธนนท์ มณีชัย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรณีที่ผู้อานวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ไม่สามารถปฏิบัติได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 บริหารงาน และควบคุม กากับ ดูแลและนิเทศติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรในกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล ประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
2.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอภูซาง
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1และ เขต 2 รวมทั้ง ติดตามและ
ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
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2.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2
และโครงการประชารัฐ
2.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง ในพื้นที่อาเภอภูซาง
2.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานธุรการของคณะอนุกรรมการ ปฏิบัติราชการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และ
คณะทางานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติราชการที่เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
2) งานจัดทากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกาหนดตัวชี้วัดการดาเนินการใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
2.7 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนางานวัดและประเมินผล
2) งานศึกษาและวิจัยด้านงานวัดและประเมินผล
2.8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนล้านนาคริสเตียน อ.เชียงคา จ.พะเยา
2) โรงเรียนปาณัทคุณา อ.เชียงคา จ.พะเยา
2.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นายปิยนาถ ชาวน่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. นำงสำวคัชรินทร์ มหำวงศ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
3.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอเชียงม่วน
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษา
ในสังกัดสานักงานส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
3.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพื้นที่อาเภอเชียงม่วน
3.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
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2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผน
รองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
3.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนเชียงคาคริสเตียน อ.เชียงคา จ.พะเยา
2) โรงเรียนปิยมิตร อ.เชียงคา จ.พะเยา
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางพรจรรย์ พัชรมณี ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. นำงพรจรรย์ พัชรมณี ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
4.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอดอกคาใต้และอาเภอภูกามยาว
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดอุดมศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.3 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อาเภอแม่ใจ
4.4 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(แนะแนว) และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และศิลปะ
4.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยทีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผน
รองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
4.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีภาระงานดังนี้
1) งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
4.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดบุญเกิดแสงส่องหล้าวิทยา 1 อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
2) โรงเรียนศรีชัยวิทยา อ.ดอกคาใต้ จ.พะเยา
4.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวคัชรินทร์ มหาวงศ์ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒๔
5. นำงวรฤทัย สักลอ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
5.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอปง
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา
5.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งโครงการพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และงานปฐมวัย
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพื้นที่อาเภอปง
5.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2) งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
5.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
5.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนอนุบาลดรุณวิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2) โรงเรียนปิยมาตย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
3) โรงเรียนพินิตประสาธน์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
5.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวปาลิตา สุขสาราญ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. นำงสำวพัทธนันท์ สุดยอด ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
6.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอจุน
6.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดสานักบริหารการศึกษาพิเศษและโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ ดูเมน รวมทั้ง ติดตาม
และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา

๒๕
6.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพื้นที่อาเภอจุน
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.เชียงคา จ.พะเยา
6.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
6.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางอมรรัตน์ สุริยะไชย ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7. นำงสำวปำลิตำ สุขสำรำญ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
7.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอเชียงคา
7.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และโครงการพิเศษเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของผู้เรียนทุกระดับ
7.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในพื้นที่อาเภอเชียงคา
7.5 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
2) งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต
7.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
บริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา
2) งานส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะ
แนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและจัดการศึกษา
3) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
7.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนหฤทัยวิทยา อ.เชียงคา จ.พะเยา
2) โรงเรียนพรชนะวัฒนา อ.เชียงคา จ.พะเยา
7.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
7.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางวรฤทัย สักลอ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

๒๖
8. นำงอมรรัตน์ สุริยะไชย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ วิทยฐำนะ - มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
8.1 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่อาเภอเมือง
8.2 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศและแนะแนว
การศึกษา ในสังกัดสานักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัด
การศึกษา
8.3 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ศิลปะ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
8.4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผนการรองรับการ
ตรวจราชการและดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม
และประเมินตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
8.5 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ
2) งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทาแผน
รองรับการตรวจราชการ และดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
3) งาน สั่งการ กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และยุทธศาสตร์
4) งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
8.6 ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวัดและประเมินผล โดยมีภาระงาน ดังนี้
1) ส่งเสริมและพัฒนางานวัดและประเมินผล
2) งานศึกษาและวิจัยด้านงานวัดและประเมินผล
8.7 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
2) โรงเรียนอนุบาลจาเนียร อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
3) โรงเรียนประชาบารุง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
4) โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์พิทยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
8.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
8.9 ปฏิบัติหน้าที่แทน กรณีที่ นางสาวพัทธนันท์ สุดยอด ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
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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 งานดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ
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
- การขอเปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นภาษาอังกฤษ
1.8 งานส่งเสริมการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
1.8.1 การขอรับเงินทดแทน
1.8.2 การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ
1.8.3 การดาเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
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 งานดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ
1.11 บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนบัญชีเงินสวัสดิการและเขียนเช็คสั่งจ่าย
1.12 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
1.13 ปฏิบั ติห น้าที่แทน นางพิไลวรรณ์ หารกา และ นางดวงกมล สะพานแก้ว ในกรณีที่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
1.14 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. นำงพิไลวรรณ์ หำรกำ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
2.1 งานเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน
2.1.1 การอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
2.1.2 การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งก่อสร้างโรงเรียนการกุศล
2.1.3 การอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล
2.1.4 การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
2.1.5 การดาเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)
2.1.6 การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียน การสอน
2.1.7 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
2.1.8 การขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
2.1.9 การดาเนินงานเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน
2.1.10 การกากับติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
2.2 งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน
2.2.1 การกากับ ติดตามการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
2.2.2 การจัดทาแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2.2.3 งานข้อมูลสารสนเทศ
2.2.4 งานแผนการรับนักเรียนประจาปี
2.3 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
2.3.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
2.3.2 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
2.3.3 การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารแก่ครูโรงเรียนเอกชน
2.4 งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
- การรายงานการแต่งตั้ง ถอดถอนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการผู้อานวยการและครูโรงเรียน
เอกชนในระบบและนอกระบบ
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2.5 งานดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
2.6 งานดาเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
2.7 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพศึกษาของสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ
2.8 งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของถานศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
- โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.9 การขอหนังสือรับรองสิทธิ์เข้ารับการรักษาพยาบาล
2.10 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปรินทร์ญาดา อ่อนคง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
2.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. นำงดวงกมล สะพำนแก้ว อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงำนธุรกำร มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
3.1 การขอเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูและนักเรียนชาวต่างประเทศ
ของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
3.2 การต่ออายุการพานักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ
3.3 การต่ออายุการทางานของครูชาวต่างประเทศ
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 ปฏิบั ติห น้ าที่แทน นางพิไลวรรณ์ หารกา ในกรณีที่ไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ห รื อไม่
สามารถปฏิบัติราชการได้
3.14 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
1. นำยวิชัย แสงอำคม ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และมีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๑.๑ งานส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
๑.๒ พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการในกลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและ
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 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
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 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 และนางสาวสร้อยมาลา เงินงาม กรณีไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๓. นำงสำวสร้อยมำลำ เงินงำม ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร มีหน้าทีร่ ับผิดชอบงาน ดังนี้
๓.1 งานส่งเสริม สนับสนุน ดาเนินการและประสานงานเกี่ยวกับกิจการนักเรียน
๓.2 งานส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
๓.3 งานส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่ อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และความปรองดอง สมานฉันท์
3.4 ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.5 ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 2 และ นางเพียรทอง เวียงนาค กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

๓๑
4. นำยพงษ์ศักดิ์ สุยะ อัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง 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 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/โครงการที่สานักงานศึกษาธิการหรือสานักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
สานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนกาหนดขึ้น
4.3 ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน งานสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (การบริหารจัดการขยะ)
4.4 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓๒

หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. นำงรัตนพัตน์ ทองรอด ตำแหน่ง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้าที่รักษาการ
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และมีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี พัสดุ และการดูแลบริหารทรัพย์สินเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานศึกษาธิการในจังหวัด
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 การบริหารสินทรัพย์และการดาเนินงานแก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา
1.9 จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายในทางเว็บไซต์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร และการบริหารงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นประโยชน์สาหรับหน่วยงานหรือสถานศึกษาได้นาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน
1.10 ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน
1.11 ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก และกลุ่มตรวจสอบภายในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้งาน
หน่วยตรวจสอบภายในดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
1.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.๒๕๖4

(นายวัลลภ ไม้จาปา)
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

