คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2
ที่ 204 / 2561
เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติรำชกำรให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้ำงชั่วครำว
..........................................................
ตามที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร
โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เกิดการปรับเปลี่ยนภารกิจของงานในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 24 มาตรา
41 มาตรา 42 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วย การมอบอานาจในการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่น ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฏิบัติและ
รับผิดชอบ โดยให้ยกเลิกคาสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคาสั่งนี้และให้ใช้คาสั่งนี้แทน ดังนี้
กลุม่ อำนวยกำร
๑. นำงมำลัย ไทยดำรงค์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. บริ ห ารงานเกี่ ย วกั บ การให้ บ ริก าร สนั บ สนุ น ส่ งเสริม ประสานงานและอ านวยการ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๒. ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตามและให้ ค าปรึก ษาการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการและลู ก จ้ า งในกลุ่ ม
อานวยการ ประกอบด้วย
๒.๑ งานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ งานช่วยอานวยการ
๒.๓ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๒.๔ งานยานพาหนะ
๒.๕ งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๕.๑ งานพัฒนาองค์กร
๒.๕.๒ งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๒.๖ งานประสานงาน
๒.๗ งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๒.๘ งานประชาสัมพันธ์
๒.๙ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑๐ งานราชพิธี รัฐพิธี และวันสาคัญตามประเพณี
๓. งานสวัสดิการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
/-4. ตรวจสอบ กลั่นกรอง..

-2๔. ตรวจสอบ กลั่ น กรอง ในความรับ ผิ ด ชอบของกลุ่ ม อ านวยการ ก่ อ นน าเสนอผู้ อ านวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๕. ให้คาปรึกษาด้านการบริหารทั่วไป ตามขอบข่ายของกลุ่มอานวยการและอื่น ๆ
๖. ศึกษาวิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมการจัดระบบบริหาร งานพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ และงานมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด (เงินด่วน)
7.๑ จัดทาบัญชีรายชื่อสมาชิกค่ารักษาพยาบาล สาหรับข้าราชการและลูกจ้างประจาใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบัน
7.๒ จัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
7.๓ ควบคุมสมุดบัญชีเงินฝาก เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
7.๔ ตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน
7.๕ การจั ด ท าหน้ างบส าหรับ เบิ ก – จ่ า ย สวั ส ดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาลตามหลั ก ฐาน
(ใบสาคัญที่สารองจ่าย)
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นำงสำวอุษณีย์ มโนวงศ์ ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ ๑) กรณีผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
๒.1 งานเลื อ กตั้ ง ผู้ แ ทนข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน ก.ค.ศ . และ
คณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.2 งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
๓. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๑ งานจัดระบบบริหาร
๓.๒ งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๓.๓ งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓.๔ งานคารับรองปฏิบัติราชการ
๓.๕ งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
๔. ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๑ งานกองทุ น ช่ ว ยเหลื อ ข้ า ราชการ ข้ า ราชการบ านาญและลู ก จ้ า งประจ า สพป.
แม่ฮ่องสอน เขต 2
๔.๑.๑ จัดทาบัญชี รับ-จ่าย เงินกองทุนสวัสดิการ
๔.๑.๒ จัดทาทะเบียนรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
๔.๑.๓ จัดทาเรื่องแจ้งการหั กเงินให้ กลุ่ มบริห ารงานการเงินและสิ นทรัพย์กรณี
สมาชิกเสียชีวิต
๔.๑.๔ ดาเนินการขออนุมัติเพื่อเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่สมาชิกตามสิทธิ
๔.๒ งานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสานักงาน
๔.๓ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๓.๑ ผู้ช่วยเหรัญญิก
/- 5.งานประชุม...

-3๕. งานการประชุมผู้บริหาร ,ประชุมภายในสานักงาน (ลาดับที่ 4)
๕.๑ จัดทาวาระการประชุม
๕.๒ จัดทารายงานการประชุม
6. งานจัดทาคาสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของสานักงาน
7. งานควบคุมการออกคาสั่งแต่งตั้งเวรยาม
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงษณีย์ภรณ์ วงศ์น้อย ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ 2) กรณีผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการลาดับที่ ๑ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ
๒.๑ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาในการใช้พาหนะส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ จาแนกพาหนะส่ ว นกลาง โดยจั ด เป็ น หมวดหมู่ เ พื่ อ สะดวกในการควบคุ ม
การบารุงรักษา การให้บริการ รวมทั้งการจัดทาเอกสารคู่มือประจารถและขออนุญาตชาระภาษี
๒.๓ กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการในการขอใช้พาหนะส่ว นกลาง รวมทั้งการขอใช้น้ามัน
ส่วนกลาง หรือกรณีที่ต้องใช้น้ามันจากแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ กาหนดผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะในเรื่อง การขอใช้ การดูแล บารุงรักษา การตรวจ
สภาพ การส่งซ่อม พร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.๕ กาหนดสถานที่ เก็ บ รัก ษาพาหนะส่ ว นกลางให้ อยู่ ในที่ ป ลอดภั ยและสอดคล้ อ งกั บ
ระเบียบ กรณีขออนุญาตนาพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกหน่วยงาน ต้องดาเนินการตามระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒.๖ นาผลการดูแลบารุงรักษา การตรวจสภาพ ประเมินผลประสิทธิภาพพาหนะส่วนกลาง
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๒.๗ การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานขับรถยนต์ราชการ
๒.๘ การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล รถยนต์ ร าชการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
แม่ฮ่องสอน เขต ๒
๒.๘.๑ การใช้รถยนต์
๒.๘.๒ การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
๒.๘.๓ งานควบคุมและรายงานการเบิกจ่ายน้ามัน
๒.๘.๔ การซ่อมบารุง
๒.๙ ประสานงานเกี่ยวกับรถส่วนกลางกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน ส่วนราชการภายนอก
และบุคคลทั่วไป
3. งานประสานระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ส่วนราชการภายนอก บุคคลทั่วไป และแต่ละกลุ่มภายในเขตพื้นที่
4. งานพื้นที่พิเศษ
4.๑ ประสานงานกับสานักงานคลังจังหวัดเรื่องการยื่นคาร้องขอพื้นที่พิเศษของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
4.๒ ติดตามการประกาศพื้นที่พิเศษประจาปี เพื่อแจ้งสถานศึกษาและกลุ่มงานการเงินและ
สินทรัพย์ เบิก–จ่าย
4.๓ ดาเนินการเกี่ยวกับการขอกาหนดพื้นที่พิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้อง
/- 5. งานควบคุมภายใน...

-45. งานควบคุมภายใน
6. งานปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
7. งานรายงานอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนนและในสถานศึกษา
8. งานกล้องวงจรปิดภายในสานักงาน CCTV
9. งานการประชุมผู้บริหาร, ประชุมภายในสานักงาน (ลาดับที่ 3)
9.๑ จัดทาวาระการประชุม
9.๒ จัดทารายงานการประชุม
10. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำยรำชันย์ ติ๊บจ๊ะ ตำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ 3) กรณีผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
หรือผู้ ที่รักษาการในตาแหน่ ง ผู้ อานวยการกลุ่มอานวยการลาดับที่ ๑ และที่ 2 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
2.๑ การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
2.๒ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2.๓ งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
2.๔ งานทาเว็บไซต์ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
2.๕ งานการจัดทาวิทยุ ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
2.6 งานจัดทาแผ่นพับ จุลสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์
2.7 งานติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานผลที่นาไปใช้เป็นข้อมูลและ
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาและวางแผนการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
2.8 งานบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
2.9 งานการจัดทาบอร์ด ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
2.10 งานจัดทาแผ่นพับ จุลสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์
2.11 ประชาสัมพันธ์ภารกิจงาน ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แจ้งหน่วยงานต่างๆ ทราบ
2.12 งานปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดต่อประสานงานที่รวดเร็ว
3. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน
3.๑ งานประสานงานข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
3.๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องและ
จาเป็นต่อการประสานงาน
3.๑.๒ รวบรวมข้อมูล แยกข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
3.๑.๓ นาเสนอข้อมูลและวิธีการเผยแพร่ข้อมูล ให้ผู้บังคับบัญชีพิจารณาเห็นชอบ
3.๑.๔ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อดาเนินงานประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/-5. นางกัญจนพร...

-55. นำงกัญจนพร ชัยอ้ำย ตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ 4) กรณีผู้อานวยการกลุ่มอานวยการหรือ
ผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มอานวยการลาดับที่ ๑, 2 และที่ 3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.๑ ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
2.๒ วางแผนและกาหนดรูปแบบการดาเนินงาน การประชาสัมพันธ์ในการจัดสวัสดิการ
และสวัสดิภาพให้สถานศึกษาและบุคลากรได้ทราบ
2.๓ ประสานการดาเนินการกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.๔ ดาเนินการให้บริการด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ตามแนวทางและเงื่อนไขของแต่ละโครงการ
2.๕ ติดตาม ตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข เพื่อรักษาผลประโยชน์ของข้าราชการและ
บุคลากรที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
2.๖ สรุปผลและรายงานผลการดาเนินการตามรายละเอียดที่กาหนด
3. งานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์
3.๑ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
3.๒ งานฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึง
แก่กรรม (ช.พ.ส.)
3.3 งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ช.พ.ธ.)
3.4 งานฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ส.ธ.)
4. งานส่งเสริมสวัสดิการของสานักงาน สกสค.
4.๑ โครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิก ชพค. – ชพส.
5. งานบริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
5.๑ จัดระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
5.๒ งานควบคุมกากับติดตามการชาระหนี้เงินทุนหมุนเวียน
5.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
5.๔ งานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. งานโครงการพัฒนาชีวิตครู
7. งานสินเชื่อเพื่อการเคหะ
8. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
8.๑ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ทางานและระบบสาธารณูปโภค
เพื่อให้เกิดความสวยงามเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ให้สานักงานเป็นสถานที่น่าอยู่ น่าทางาน
8.2 ดาเนินการจัด ปรับปรุงอาคารสถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค
ตามแผนและมาตรการที่กาหนด
8.3 สรุปผลการดาเนินงาน/นาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนางาน
9. งานการประชุมผู้บริหาร, ประชุมภายในสานักงาน (ลาดับที่ 2)
9.๑ จัดทาวาระการประชุม
9.๒ จัดทารายงานการประชุม
10. งานพิธี รัฐพิธีและวันสาคัญ
11. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 6. นายบุญ กุนนา...

-66. นำยบุญ กุนนำ ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทางาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
๒. ควบคุมดูแลรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๗๘๗ และ กข ๒๖๐๑
๓. ประสานงานการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. จัดรถยนต์ส่วนกลางให้เข้าจอดในสถานที่จอดของสานักงาน
5. งานดูแลระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ของสานักงาน
6. งานดูแลระบบเครื่องเสียงของสานักงาน
7. งานจัดเอกสารของสานักงานให้กับสถานศึกษา
8. การจัดส่งเอกสารของสานักงาน
9. การจัดส่งหนังสือสานักงานกับทางไปรษณีย์
10. การประสานการใช้ทรัพยากรของสานักงาน
11. งานรับส่งข้อความทางวิทยุสื่อสารของสานักงาน
12. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยอำคม หล้ำคำ ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทางาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
2. ควบคุมดูแลรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานทะเบียน นข ๓๘๒, ๘๐-๑๓๔๘ และ นข ๖๔๖
๓. งานดูแลระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ของสานักงาน
๔. งานดูแลระบบเครื่องเสียงของสานักงาน
๕. งานจัดเอกสารของสานักงานให้กับสถานศึกษา
6. งานจัดส่งเอกสารของสานักงาน
7. การจัดส่งหนังสือสานักงานกับทางไปรษณีย์
8. งานรับส่งข้อความทางวิทยุสื่อสารของสานักงาน
9. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำยณรงค์ คำใส ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทางาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
2. ควบคุม ดูแลรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานทะเบียน นข ๘๓๔ และ กข ๙๑๒
๓. งานดูแลระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ของสานักงาน
๔. งานดูแลระบบเครื่องเสียงของสานักงาน
/-5. งานจัดเอกสาร...

-7๕. งานจัดเอกสารของสานักงานให้กับสถานศึกษา
6. งานจัดส่งเอกสารของสานักงาน
7. การจัดส่งหนังสือสานักงานกับทางไปรษณีย์
8. งานรับส่งข้อความทางวิทยุสื่อสารของสานักงาน
9. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำยวิเชฐ เกตุสุวรรณ ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ประสบการณ์และความชานาญในการขับรถยนต์ บารุงรักษาทาความสะอาด
รถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถ ตลอดจนดูแลรักษาและซ่อมบารุงอุ ปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการทางาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทาหน้าที่เป็นพนักงานขับรถ
2. ควบคุม ดูแลรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานทะเบียน นข ๖๔๔, นข 1064
๓. งานดูแลระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ของสานักงาน
๔. งานดูแลระบบเครื่องเสียงของสานักงาน
๕. งานจัดเอกสารของสานักงานให้กับสถานศึกษา
6. งานจัดส่งเอกสารของสานักงาน
7. การจัดส่งหนังสือสานักงานกับทางไปรษณีย์
8. งานรับส่งข้อความทางวิทยุสื่อสารของสานักงาน
9. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำยประพำส วัฒนวงค์ ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบั ติหน้าที่ ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบ
ครุภั ณ ฑ์ หรื อสิ่ งก่อสร้างต่างๆ ที่ ทาด้วยไม้ ตลอดจนทาอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณ ฑ์
ตัว อย่ าง ท างานปลู กสร้าง ออกแบบเกี่ย วกั บ งานไม้ ซึ่งไม่ ใช่โครงสร้าง ท าแบบไม้ ป ระณี ต ท าบล็ อกไม้
สาหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจน
ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ทาความสะอาดบริเวณรอบสานักงาน พร้อมทั้งดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
๒. ดูแลอาคารสถานที่ หากชารุดดาเนินการซ่อมแซม หรือรายงาน ผอ.กลุ่ม
๓. การจัดและดูแลห้องประชุมของสานักงาน (ทุกห้อง)
๔. การจัดเก็บพัสดุของสานักงานให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน
๕. ดูแลระบบน้า ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารและบริเวณสานักงาน
๖. ดูแลทาความสะอาดบริเวณสานักงานและจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๗. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑1. นำยประเสริฐ ใจซำว ตำแหน่ง ช่ำงไฟฟ้ำ ระดับ ช 4
ปฏิบั ติหน้าที่ ที่ต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชานาญสูงมากในการสร้าง ซ่อม ประกอบ
ครุภัณ ฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทาด้วยไม้ ตลอดจนทาอุปกรณ์ เครื่องใช้งานทดลอง ทาแบบผลิตภัณ ฑ์
ตัว อย่ าง ท างานปลู กสร้าง ออกแบบเกี่ย วกั บ งานไม้ ซึ่งไม่ ใช่โครงสร้าง ท าแบบไม้ ป ระณี ต ท าบล็ อกไม้
สาหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ประมาณราคางานไม้ วางแผนควบคุมงาน ตลอดจน
ควบคุมการใช้และบูรณะซ่อมแซมเครื่องมือ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
/- 1. ทาความสะอาด...

-8๑. ทาความสะอาดบริเวณรอบสานักงาน พร้อมทั้งดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
๒. ดูแลอาคารสถานที่ หากชารุดดาเนินการซ่อมแซม หรือรายงาน ผอ.กลุ่ม
๓. การจัดและดูแลห้องประชุมของสานักงาน (ทุกห้อง)
๔. การจัดเก็บพัสดุของสานักงานให้เป็นระเบียบพร้อมใช้งาน
๕. ดูแลระบบน้า ระบบไฟฟ้า ภายในอาคารและบริเวณสานักงาน
๖. ดูแลทาความสะอาดบริเวณสานักงานและจัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม
๗. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
12. นำงสำวศิริรัตน์ คำงำม ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่ม
1.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานอานวยการ
1.2 การนาเสนอแฟ้ม
1.3 การแจกแฟ้มตามกลุ่มงาน
2. งานกองทุนสวัสดิการผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสานักงาน
2.๑ ปฏิบั ติห น้ าที่เจ้ าหน้ าที่งานกองทุน สวัส ดิการผู้ บริห ารสถานศึกษา ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสานักงาน
2.๒ จัดทาบัญชีและหลักฐานงานสวัสดิการให้คณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
2.๓ ควบคุมสมุดบัญชีเงินฝากสวัสดิการผู้บริหาร
3. งานมาตรการประหยัดพลังงาน ควบคุม รายงานการใช้พลังงาน
4. งานช่วยรายงานข้อมูลคารับรองและมาตรฐานของสานักงาน
5. งานการประชุมผู้บริหาร (ลาดับ 1)
5.1 จัดทาวาระการประชุม
5.2 จัดทารายงานการประชุม
6. ควบคุมวัสดุกลุ่มงานอานวยการ
7. งานเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ
8. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
13. นำงสำวนิสิตำ พงษำกุล ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานสารบรรณกลาง
๑.๑ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
๑.๒ การจัดหนังสือราชการส่งตามกลุ่มงาน
๑.๓ การจัดเก็บรักษาสาเนาหนังสือราชการ
๑.๔ การยืมหนังสือราชการ
๑.๕ การทาลายหนังสือราชการ
๑.๖ การจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
2. งานติดต่อประสานภายในกลุ่มงานและหน่วยงานต่าง ๆ
3. งานสารวจและประเมินความพึงพอใจและผู้มีส่วนได้เสีย
/- 4. งานชั่วเลขานุการ...

-94. งานช่วยเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1 ต้อนรับ และประสานงาน ผู้มาติดต่อราชการ
4.2 ดูแลความเรียบร้อย สถานที่ห้องทางาน ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
4.3 นาเสนอแฟ้มทุกกลุ่มงาน เข้าห้อง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
4.4 ติดตามแฟ้มงานที่นาเสนอ ประทับตรา และแยกแต่ละกลุ่มงาน
5. งานการประชุมภายในกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ 2)
5.1 จัดทาวาระการประชุม
5.2 จัดทารายงานการประชุม
6. งานจัดส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์
7. งานเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ
8. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. นำงสำวชนำกำนต์ เนตรประดิษฐ์ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่ม
1.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานอานวยการ
1.2 การนาเสนอแฟ้ม
1.3 การแจกแฟ้มตามกลุ่มงาน
2. งานขอใช้บริการห้องประชุม และจัดทาทะเบียนคุม สรุปยอดการใช้ห้องประชุม
3. งานสวัสดิการกู้ยืมเงินธนาคารออมสิน
3.๑ งานสวัสดิการกู้ยืมเงินธนาคารออมสิน
3.๒ งานสินเชื่อประชาชน
4. งานรับแบบสวัสดิการเงินกู้ยืมทุกประเภทเพื่อนาเสนอขอลายเซนเจ้าหน้าที่การเงินและ ผอ.สพท.
5. งานประสานงาน
5.๑ ประสานงานเรื่องการออกค่าย และบริจาคสิ่งของต่าง ๆ
5.๒ การจาหน่ายสินค้า วัสดุ และบัตรเพื่อการกุศล
5.๓ งานกองทุนสาธารณกุศลต่างๆ
5.๔ งานตรวจสุขภาพประจาของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน
6.๑ จัดทาบัญชีวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
6.๒ ควบคุมวัสดุสานักงานและรายงานผล
6.๓ นาเสนออนุมัติการขอยืมขอใช้วัสดุสานักงาน
6.๔ จัดเก็บ รักษา วัสดุ อุปกรณ์สานักงาน
7. งานการประชุมภายในกลุ่มอานวยการ (ลาดับที่ 1)
7.1 จัดทาวาระการประชุม
7.2 จัดทารายงานการประชุม
8. สวัสดิการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 15. นางสาวสิรินาถ...

-1015. นำงสำวสิรินำถ สงวนศิลป์ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการกลุ่ม
1.1 การรับ – ส่ง หนังสือราชการกลุ่มงานอานวยการ
1.2 การนาเสนอแฟ้ม
1.3 การแจกแฟ้มตามกลุ่มงาน
2. ปฏิบัติหน้าที่งานช่วยอานวยการ
2.๑ งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
2.2 งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.๑ ต้อนรับ และประสานงานผู้มาติดต่อราชการ
2.2.๒ ดู แ ลความเรีย บร้อ ย สถานที่ ห้ อ งท างาน ผอ.สพป. และรอง ผอ.สพป.
แม่ฮ่องสอน เขต ๒
2.2.๓ กาหนดนัดหมายการปฏิบัติภารกิจ การประชุม / สัมมนา
2.2.๔ งานเอกสารการพิมพ์ต่าง ๆ / การติดตามงานเอกสาร
3. งานดาเนินการประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสานักงาน
3.๑ การเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย
3.๒ การจัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
3.๓ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
3.๔ การเตรียมยานพาหนะ บัตร โดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย
4. งานแต่งตั้ง ออกคาสั่งกรรมการสถานศึกษา
5. งานออกคาสั่งแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
6. การประสานงานภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสานงานระหว่างบุคคลและองค์กรภายนอกถึงสถานศึกษา
8. งานบริการรับ – ส่ง โทรสารและควบคุมการใช้โทรศัพท์สานักงาน
9. งานสารบรรณ
9.๑ งานการออกเลขที่หนังสือส่ง คาสั่ง ประกาศ ระเบียบสานักงานและเกียรติคุณบัตรต่างๆ
9.๒ งานประสานในการแจ้งเวียนหนังสือภายในสานักงาน
10. งานตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดลาดับงานและเสนอแฟ้มงานผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
11. การรายงานการได้ รั บ บริ จ าคสิ่ ง ของและใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ บั ต ร อนุ โมทนาบั ต รและ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
12. งานการประชุมภายในสานักงาน (ลาดับที่ 1)
12.1 จัดทาวาระการประชุม
12.2 จัดทารายงานการประชุม
๑3. งานเอกสารงานพิมพ์ต่างๆ
๑4. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
๑5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นำงอัมภำวัลย์ วงศ์คำ ตำแหน่ง แม่บ้ำน ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทาความสะอาดอาคารสานักงาน (อาคาร 1)
2. ทาความสะอาดห้องน้า – ห้องส้วมสานักงาน
/- 3. ทาความสะอาด...

-113. ทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยรอบ
4. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล เก็บรักษา การยืมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของสานักงาน
5. รับผิดชอบ ควบคม ดูแล เรื่องความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ สานักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อย
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
6. จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมสาหรับการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง
7. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรผู้มาติดต่องานสานักงาน
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
17. นำงจันทร์ทิพย์ โพธิควำ ตำแหน่ง แม่บ้ำน ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ทาความสะอาดอาคารสานักงาน (อาคาร 2)
2. ทาความสะอาดห้องน้า – ห้องส้วมสานักงาน
3. ทาความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารโดยรอบ
4. รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล เก็บรักษา การยืมและใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของสานักงาน
5. รับผิดชอบ ควบคม ดูแล เรื่องความสะอาด วัสดุ อุปกรณ์ สานักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อย
และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
6. จัดเตรียมห้องประชุมให้พร้อมสาหรับการประชุมของคณะกรรมการทุกครั้ง
7. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรผู้มาติดต่องานสานักงาน
8. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18. นำยประพันธ์ คำภิไหล ตำแหน่ง ยำม ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. อยู่ยาม เฝ้าสถานที่ รักษาความปลอดภัยในบริเวณสานักงาน
2. ดูแล รักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสานักงาน
3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้า-ออก ของบุคคลที่เข้ามาในสานักงานนอกเวลาทาการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรผู้มาติดต่องานสานักงาน
5. อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลาราชการ
6. ดูแลการจราจรในสานักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19. นำยสันทัด เกษทอง ตำแหน่ง ยำม ปฏิบัติงานในกลุ่มอานวยการ มีหน้าที่และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. อยู่ยาม เฝ้าสถานที่ รักษาความปลอดภัยในบริเวณสานักงาน
2. ดูแล รักษา รับผิดชอบทรัพย์สินของทางราชการและความเรียบร้อยในบริเวณสานักงาน
3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้า-ออก ของบุคคลที่เข้ามาในสานักงานนอกเวลาทาการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่บุคลากรผู้มาติดต่องานสานักงาน
5. อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลาราชการ
6. ดูแลการจราจรในสานักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

/- กลุ่มนโยบายและแผน...

-12กลุ่มนโยบำยและแผน
1. นำงอำนงค์ ปินตำ ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพป. เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพ บริบท ความต้องการของท้องถิ่น
3. ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม ผลการดาเนินงานของ สพป. และกลุ่มนโยบายและแผน
และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
4. ส่งเสริม ประสานงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำงชลิยำ มณีธร ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้ าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลาดับที่ 1) กรณีที่ผู้ อานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
2.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
2.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
2.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจาปีและในกรณีเร่งด่วนของ สพป.
2.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอื่น
2.3 งานจัดสรรงบประมาณ
2.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ สพป.
2.3.2 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.4 การบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงจินดำ สินวีรุทัย ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลาดับที่ 2) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.2 งานจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 งานจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- 4. นายภีมม์เนศ...

-134. นำยภีมม์เนศ คงคำใส ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลาดับที่ 3) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการกลุ่มคนที่ 1 ,2 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัตริ าชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
2.1 งานติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ.
2.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
2.3 งานประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3.1 ประเมินผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ.
2.3.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.
2.3.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงสำวสำธิตำ บรรจง ตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ลาดับที่ 4) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1, 2 และ3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
2.1 งานจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1.1 การจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1.3 การนาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
2.2 งานจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2.2.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
2.2.2 รูปแบบการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.2.3 จัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุนของโรงเรียนในสังกัด
2.2.4 การรายงานข้อมูลของกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณผ่านทางเว็บไซด์
3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำงสำวอัจรำพร เกษทอง ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.2.1 ให้บริการ งานรับ - ส่งหนังสือราชการ
1.2.2 ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและสถานศึกษา
/- 1.3 งานโรงเรียนขนาดเล็ก...

-141.3 งานโรงเรียนขนาดเล็ก
1.4 รายงานบัญชีการศึกษาฯและรายงานค่าสาธารณูปโภค ในระบบ e-budget
๑.๕ รายงานการเบิกจ่ายงบจริงบุคลากรประจาเดือน
1.๖ งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.๗ งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยธีรพงษ์ ปัญญำ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการ
1.1 งานสารบรรณ
1.2 งานประสานงานและให้บริการ
1.2.1 ให้บริการ งานรับ – ส่งหนังสือราชการ
1.2.2 งานนาเสนอแฟ้มหนังสือราชการ
1.2.3 งานเวียนหนังสือราชการ
1.2.4 ติดต่อ ประสานงาน ภายในองค์กรและสถานศึกษา
1.3 งานติดตามการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
1.4 งาน ITA
1.5 งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.6 จดบันทึกการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.7 งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๑. นำงอำภำ สุวรรณลพ ตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ที่ มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ ย วชาญ
รับ ผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส่ งเสริม พัฒ นา เสนอความเห็ น สรุปรายงานและให้
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งควบคุม ตรวจสอบ กากับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะน า ให้ คาปรึกษาแก่ ห น่ว ยงาน
สถานศึกษาในสังกัดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและงานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล ดังนี้
1.1 กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
1.2 กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1.3 กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1.4 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
1.5 กลุ่มงานวินัยและนิติกร
1.6 กลุ่มงานธุรการ
2. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- 2. นางสาวพัทรา...

-152. นำงสำวพัทรำ ถำวรเกษมหทัย ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ลาดับที่ 1) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ข้าราชการครู สายงานการสอน)
2.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.2 งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการครู
2.3 งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
3. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขต
พื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานรับโอน/ขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
5. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
6. การขอช่วยราการครูสายงานการสอน ทั้งภายในเขต และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
7. งานออกจากราชการของข้าราชการครู
7.1 การเกษียณอายุราชการ
7.2 การลาออกจากราชการ
7.3 การให้ออกจากราชการอื่นๆ
7.4 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
9. งานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
10. งานรับ/ขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการ
คัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)
11. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)
12. งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งระดับต่างๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรา 38 ค (2)
13. การบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงสำวสิริกร ชุ่มเชย ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ลาดับที่ 2) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. งานสรรหาและบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
3. งานย้ายและแต่งตั้ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
4. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งผู้บริหารการศึกษา หรือผู้บริหารสถานศึกษา ในกรณีที่ตาแหน่ง
นั้นว่างลงหรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
/- 5. งานแต่งตั้ง...

-165. งานแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือ
เป็นการล่วงหน้า
6. ดาเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง คัดเลือกฯ ย้าย โอน รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตาแหน่งศึกษานิเทศก์
7. ดาเนินการสรรหาและดาเนินการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ดาเนินการย้ายพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
9. งานแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์
กาหนดไว้
10. งานช่วยราชการผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์, พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุก
ประเภท ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
11. งานออกจากราชการผู้บริหารสถานศึกษา, ศึกษานิเทศก์, พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ทุกประเภทในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12. ดาเนินการประสานงานและจัดทาเอกสารเกี่ยวกับการประชุม อกศจ. และ กศจ. แม่ฮ่องสอน
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสุภำวดี คงแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (ลาดับที่ 3) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล เร่งรัดและอานวยความสะดวก ให้คาปรึกษา แนะนา เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจสอบงานก่อนนาเสนอผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. กากับ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
4. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
6. งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว 7. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
8. งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9. งานประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
10. งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่งพนักงานราชการ
11. งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจา
12. งานตัดโอนอัตรากาลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจา
13. งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจา
14. งานลาออกราชการของลูกจ้างประจา
15. การรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้กับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 5. นางสาวลียาวัลย์...

-175. นำงสำวลียำวัลย์ กวีคุณำนนท์ ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 4 กรณีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคลหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มคนที่ 1 ,2 และ 3 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
3. ควบคุม ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ในกลุ่มงานงานบาเหน็จความชอบและทะเบียน
ประวัติและกลุ่มงานธุรการให้เป็นไป ตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง และแนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ
4. ให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน
5. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) /
ค่าจ้างลูกจ้างประจา/เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
6. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจา กรณีเงินเดือน หรือเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด
7. งานดาเนินการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
8. งานแก้ ไขเงินเดือนข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา/บุ คลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)/
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ
9. การขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
10. นายทะเบียนระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (e-pension)
11. นายทะเบียนระบบเบิกจ่ายตรงเงินเดือนและทะเบียนประวัติของกรมบัญชีกลาง (e-payroll)
12. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC
13. งานจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ บัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาปี และจัดทา
บัญชีปรับพอกถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างเพิ่มเติม
14. งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจาข้ามหน่วยเบิก
15. งานจัดทาบัญชีถือจ่ายวิทยฐานะประจาปีและที่เพิ่มเติมระหว่างปี
16. งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
17. งานขอรับเงินรางวัลประจาปี และดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
18. งานขอปรับเงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19. การจัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาและ ก.ค.ศ. 16
20. แก้ไขวันเดือนปีเกิดหรือวันบรรจุ ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
21. งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ออกจากราชการทุกกรณี
22. งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ และขอรับเงินคืนกรณีออกจากราชการ
23. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอพระราชทาน และจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
24. การจัดทาทะเบียนคุมการรับ – จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
25. งานจัดทาทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
26. งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์/งานขอแก้ไขคาผิด
ในราชกิจจานุเบกษา
27. งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์/การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน
28. งานขอยกเว้นขอรับราชการทหาร / ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
29. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ
30. งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานหีบศพ
31. งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจา
32. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ควบคุม ดูแล และอานวยความ
สะดวก ให้คาปรึกษา แนะนา ให้การปฏิบัติงานธุรการกลุ่มดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
33. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 6. นางฐิติรัตน์...

-186. นำงฐิติรัตน์ เพชรงำม ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากรและรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ กรณีหัวหน้า
กลุ่มงานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2. สารวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สภาพความต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดทาแผนงาน/โครงการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
5. จัดทาและพัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการฝึกอบรม
6. วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ วิธีการและกระบวนการฝึกอบรม
7. งานประสาน ส่งเสริม การจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
ประชุม สัมมนา หรือคณะทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
8. งานส่งเสริมและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
11. งานฝึกอบรมพัฒนาตามความต้องการ
12. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
13. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
14. งานลาศึกษาต่อและขอใช้สิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อ
15. งานฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ต่างประเทศ
16. งานไปราชการนอกเขตจังหวัดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำยพงศธร แสนวิจิตร ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิ บั ติ งานธุ ร การกลุ่ ม งานวิ นั ย และนิ ติ ก าร โดยให้ อ ยู่ ในการควบคุ ม ของผู้ อ านวยการกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานให้คาปรึกษาทางกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน
และ ลูกจ้างในสังกัด
3. รับเรื่องและพิจารณาทาความเห็นเกี่ยวกับอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน และสืบสวนขอเท็จจริง
กรณีที่ข้าราชการและลูกจ้างประจาถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยและดาเนินการสอบสวนทางวินัยกรณีที่มีมูล
โดยให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและรายงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
4. ดาเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดาเนินการทางคดีแพ่ง และคดีอาญา กรณี
ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หรือสถานศึกษาในสังกัด หรือมีส่วน ได้เสีย
เป็นผู้เสียหาย หรือเป็นจาเลย โดยให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นและรายงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ และจดทานิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 หรือสถานศึกษาในสงกัด มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาค้าประกัน หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือมอบอานาจการบอกเลิกสัญญา ฯลฯ
6. ดาเนินการความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. การดาเนินคดีปกครองและเป็นผู้แทนคดี
/- 8. เผยแพร่และแนะนา...

-198. เผยแพร่และแนะนาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายเพื่อป้องกันการกระทาผิดวินัย และจรรยาบรรณ
แก่บุคลากรในสังกัด
9. ติดต่อ ประสานงาน ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงทางกฎหมายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำงสำวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่ำง ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่งานวางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล และรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน ข้อมูลอัตรากาลังครู (10 มิ.ย.)
3. งานปรับปรุงกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
5. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร
6. งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. งานประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
8. งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่งพนักงานราชการ
9. งานปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจา
10. งานตัดโอนอัตรากาลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจา
11. งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจา
12. งานลาออกราชการของลูกจ้างประจา
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรในกลุ่มงาน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 1 กรณี เจ้าหน้าที่ธุรการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงสำวมณีวรรณ โรจนเกียรติคุณ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
2. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
3. ดาเนินการรับรายงานตัวครูบรรจุใหม่
4. การส่งตรวจสอบวุฒิการศึกษา, ตรวจสอบประวัติครูบรรจุใหม่
5. จัดทาฐานข้อมูลครูบรรจุใหม่ และคุมทะเบียนครูบรรจุใหม่ลง จ.18
6. งานขอช่วยราชการกรณีตั้งครรภ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครู
8. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. การดาเนินการสรรหา สอบแข่งขัน สอบคัดเลือกฯ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. งานดาเนินการจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
11. การออกเลขที่สัญญาจ้าง/คุมเลขที่สัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด
12. จัดทาฐานข้อมูล ทะเบียนคุม การบรรจุ โยกย้าย ลาออก ของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว
/- 13. งานแจ้งประชาสัมพันธ์...

-2013. งานแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล
14. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรในกลุ่มงาน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 3 กรณี เจ้าหน้าที่ธุรการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
10. นำงสำวสุวรรณี สถำปิตำนนท์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. นายทะเบียนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (e-pension)
2. การจัดทาแฟ้มประวัติข้าราชการ และ ก.ค.ศ. 16
3. งานรับสมัครสมาชิก กบข./ กสจ. /สวัสดิการเขต
4. งานจัดทาเอกสารขอรับเงินคืน กบข./กสจ./เงินช่วยเหลือพิเศษ
5. เปลี่ยนแปลงประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนประวัติเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ
7. งานบันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
8.งานขอเพิ่มวุฒิการศึกษาที่ได้รับสูงขึ้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจา
10. การจัดทาทะเบียนคุมการรับ – จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์
11. งานจัดทาทะเบียนคุมการรับ – จ่ายใบกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรในกลุ่มงาน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 2 กรณี เจ้าหน้าที่ธุรการไม่
อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นำงสำวแคทรียำ บุญทำวงศ์ ตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ระบบงานสารบรรณ
1.1 งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office)
1.2 ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจาก website สพฐ. และ สานักงาน ก.ค.ศ.
1.3 เสนอหนังสือราชการ
1.4 ควบคุมระบบงานสารบรรณ
1.5 จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการ
1.6 วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณกลางของกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.7 งานทาลายหนังสือราชการ
2. งานประชุมต่างๆของกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. จัดทาทะเบียนคุมการขอไปราชการของข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่ ฯ
5. จัดทาบัญชีควบคุมการมาปฏิบัติงานและการลาทุกประเภทของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และ
ลูกจ้างชั่วคราวในสานักงานเขตพื้นที่ ฯ
6. การขอหนังสือรับรองทุกประเภท
/- 7. การขอมีบัตรประจาตัว...

-217. การขอมีบัตรประจาตัวข้าราชการ
8. บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือน และคาสั่งย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ทะเบียนประวัติ
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนบุคลากรในกลุ่ม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1. นำงเพ็ญลักษณ์ พิชคำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ทาหน้าที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ งานในฐานะหั ว หน้ างาน ซึ่ งต้ อ งก ากั บ แนะน า ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชานาญงานสูงมากในด้านวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากมาก โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ วางแผน ควบคุม ดูแลและให้คาปรึกษาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงาน ให้
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตรงตามกาหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการดาเนินการด่วนเสนอผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
๑.๔ ประสานงานการด าเนิ น การกั บ กลุ่ ม งานต่ า งๆ ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑.๕ ควบคุม ตรวจสอบ การเบิก-จ่าย ทุกรายการ
๑.๖ จัดทาทะเบียนคุมเช็คและเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทด
รองราชการและเงินโรงเรียนเอกชน
๑.๗ ตรวจสอบสัญญาเงินยืมเพื่อเสนออนุมัติ
๑.๘ ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน การบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๑.๙ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำยสมเกียรติ ยั่งยืน ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเบิกเงิน
2.๑ บาเหน็จบานาญ
2.๒ บาเหน็จตกทอด
2.๓ เงินช่วยเหลือพิเศษ
2. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 3. นางบุญพิมพ์...

-223. นำงบุญพิมพ์ ทำปิยะ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การเบิกเงิน
๑.๑ เงินเดือน/ค่าจ้าง
๑.๒ เงินประจาตาแหน่ง
๑.๓ เงินวิทยฐานะ
๑.๔ เงินค่าตอบแทน
๑.๕ เงินพื้นที่พิเศษ
๑.๖ กบข.
๑.๗ กสจ.
๑.๘ จัดทาหนังสือรับรองการหักภาษีประจาปีของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๒. ให้ คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริห ารการเงิน การบัญ ชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
3. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำยดำรงศักดิ์ เรืองแดง ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การเบิกเงิน
๑.๑ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๑.๒ ค่าครองชีพพนักงานราชการ
๑.๓ ค่าสาธารณูปโภค
๑.3.๑ ค่าไฟฟ้า
๑.3.๒ ค่าน้าประปา
๑.3.๓ ค่าโทรศัพท์
๑.3.๔ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
๑.3.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
๑.4 ค่ารักษาพยาบาล
๑.5 ค่าการศึกษาบุตร
1.6 ค่าจ้างทุกโครงการ
1.7 เงินสมทบประกันสังคม
๒. งานธุรการกลุ่ม
3. เป็นผู้ช่วย นางบุญพิมพ์ ทาปิยะ
4. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
5. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- 5. นางสาวศศิรา...

-235. นำงสำวศศิรำ สำริกำนนท์ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. การเบิกเงิน
๑.๑ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑.๒ ค่าพาหนะนักเรียนมารวม
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร
๑.๔ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๑.๕ ค่าเบี้ยประชุม
๑.๖ ค่าเช่าบ้าน
๑.๗ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน การประชุม
๑.๘ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.9 เบิกเงินชดใช้เงินทดรองราชการ
2. การยืมเงิน
2.1 เงินงบประมาณ
2.2 เงินนอกงบประมาณ
2.3 เงินทดรองราชการ
3. การรับหลักฐานล้างหนี้เงินยืม
4. งานธุรการกลุ่ม
5. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำงสำวพิมพ์พิรญำณ์ ศิริ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การเบิกเงิน
1.1 เงินประกันสัญญา
1.2 เงินอุดหนุน
2. วางฎีกาเบิกเงินทุกหมวดรายจ่ายในระบบ GFMIS
3. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
4. การกันเงินในระบบ GFMIS
5. การบันทึกนาส่งเงินในระบบ GFMIS
6. จัดทาหลักฐานการโอนเงินทุกหมวดรายจ่ายที่เบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
7. ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ
8. จัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัดทุกหมวดรายจ่าย
9. บันทึกเงินงวดในโปรแกรมเร่งรัดติดตามงบประมาณ
10. งานธุรการกลุ่ม
11. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
12. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 7. นางสาวรัชฎาภรณ์...

-247. นำงสำวรัชฎำภรณ์ ฉัตร์ทิม ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานบัญชีระบบมือ
๑.๑ จัดทาสมุดเงินสด
๑.๒ สมุดเงินฝากธนาคาร
๑.๓ ทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
๑.๔ ทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
๑.๕ ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
๑.๖ รายงานเงินคงเหลือประจาวัน
๑.๗ รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๒. งานบัญชีในระบบ GFMIS
๓. การบันทึกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
๔ การจัดทาทะเบียนเงินทดรองราชการ
๕. การล้างลูกหนี้ในระบบ GFMIS
6. จัดทาหลักฐานการโอนเงินทุกหมวดรายจ่ายที่เบิกเงินจ่ายผ่านส่วนราชการ
7. การจัดทารายงานทางการเงินส่ง สตง.
๘. จัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายฎีกา ลูกหนี้เงินยืม
๙. งานธุรการกลุ่ม
๑๐. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและ
งานบริหารสินทรัพย์
๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
8. นำงสำวอรอนงค์ ชัยชนะ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานบริหารพัสดุ
๑.๑ การจัดซื้อ – จัดจ้าง งบดาเนินงานของสานักงาน
๑.๑.๑ วัสดุสานักงาน
๑.๑.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์
๑.๑.๓ วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
๑.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุนของสานักงาน
๑.๓ การสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS
๑.๔ การทา PO ในระบบ GFMIS
๒. การเบิกเงินงบลงทุนและงบดาเนินงาน
๓. การควบคุมบัญชีวัสดุของสานักงาน
๓.๑ การจัดทาบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน
๓.๒ การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน
๔. งานควบคุมการเบิกวัสดุของสานักงาน
๔.๑ งานตรวจสอบพัสดุประจาปี
๔.๒ รับผิดชอบการขออนุมัติยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน
๕. งานธุรการกลุ่ม
/- 6. ตรวจสอบยอดโอนเงิน...

-25๖. ตรวจสอบยอดโอนเงินเข้าบัญชี กรณีจ่ายตรงในระบบ GFMIS
๗. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร
๘. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงสำวพัชรินทร์ วงศ์ษำ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานบริหารพัสดุ
๑.๑ การจัดซื้อ – จัดจ้าง งบลงทุนของสถานศึกษา
๑.๑.๑ ค่าครุภัณฑ์
๑.๑.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑.๒ การจัดซื้อ – จัดจ้าง งบดาเนินงานของสถานศึกษา
๑.3 การทา PO ในระบบ GFMIS
2. งานบริหารสินทรัพย์
2.๑ การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
2.๒ การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาที่ขอใช้ที่ราชพัสดุ ในความ
ดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.๓ การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การของใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรมและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาใช้ที่ราชพัสดุ ในความดูและและครอบครองของสถานศึกษาและสานักงานฯ)
2.๔ การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
3. ควบคุมทะเบียนที่ราชพัสดุของโรงเรียนในสังกัด
4. การเบิกเงินงบลงทุนและงบดาเนินงาน
5. ตรวจสอบยอดโอนเงินเข้าบัญชี กรณีจ่ายตรงในระบบ GFMIS
6. ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑. นำยจันทร์ วังกัลยำ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้
มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้า ทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานและงานใน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้
๑.๑ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
๑.๒ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๓ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา
/- 1.4 กลุ่มงานส่งเสริม...

-26๑.๔ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๕ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๖ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๑.๗ กลุ่มงานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๒. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๒.๑ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๓.๑ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๔. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๔.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สะเรียง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. นำยดิเรก ศรีมำลี ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลาดับที่ ๑)
กรณีผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้
1.1 งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.2 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.3 งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
1.4 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
1.5 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
2.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
3. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
3.๑ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบทบทวนระบบประกันภายในสถานศึกษา
3.๒ ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
3.๓ งานประสานงานศูนย์เครือข่าย สมศ. มช.
3.4 งานส่งเสริมนิเทศภายในสถานศึกษาการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3.๕ โครงการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยต้นสังกัดตามกฎกระทรวงฯ
3.๖ โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
4.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาทอง
4.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- 3. นายสุรพล...

-27๓. นำยสุรพล ศรีศิลป์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 2)
กรณี ผู้ อ านวยการกลุ่ ม นิ เทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ที่ รั ก ษาการในต าแหน่ ง
ผู้อานวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาล าดับที่ ๑ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบั ติ
ราชการได้
๒. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.๑. งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.๒. งานนิเทศติดตามและประเมินผลการงานอาชีพการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
2.๓ งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
3.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี)
4. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล DLIT และ DLTV
4.2 งานโรงเรียนขนาดเล็ก
5. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
5.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง
5.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ยวม
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสำวปรียำนุช อุปถัมภ์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 3)
กรณี ผู้ อานวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ที่ รั ก ษาการในตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลาดับที่ 1 และ2 ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้
2. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3. งานส่งเสริมและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา
5. งานทดสอบทางการศึกษา
6. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
7. งานส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
8. งานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
10.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
11. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
11.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
/- 11.2 โครงการยกผลสัมฤทธิ์...

-2811.๒ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
11.๓ โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
11.๔ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน
11.๕ โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ (Professional Learning Community:PLC)
11.๖ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
11.7 โครงการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ฉบับปรับปรุง 2560)
11.8 โครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (sQip) ของ สสค. ร่วมกับ สกว.
๑2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการที่รับผิดชอบ
๑2.๑ ศูนย์เครือข่ายแม่ลาน้อย
๑2.๒ ศูนย์เครือข่ายท่าผาปุ้ม
๑3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงสำวกนกอร ติ๊บหลำน ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 4)
กรณี ผู้ อานวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ที่ รั ก ษาการในตาแหน่ ง
ผู้ อานวยการกลุ่ มนิ เทศ ติด ตาม และประเมินผลการจั ดการศึ กษาลาดับที่ ๑, 2 และ 3 ไม่ อยู่ห รือ ไม่
สามารถปฏิบัติ ราชการได้
2. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา
3. ส่งเสริม และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. งานส่งเสริม และพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลการจัดการศึกษา
5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวัด และประเมินผลการศึกษา
6. งานทดสอบทางการศึกษา
7. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาการวัดและประเมินผล
8. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
8.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
8.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
9. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
9.๑ โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
9.๒ โครงการพัฒนาครูชุมนุมนักวัดผล สพป.มส.๒
9.3 โครงการวัดและประเมินผล การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)
9.4 โครงการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่านและแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต / ห้องสมุดโรงเรียน
9.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
9.6 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้ภาษาถิ่นร่วม
การจัดการเรียนรู้ (ภาษาไทย - ภาษาถิ่น)
9.7 โครงการประเมินการอ่านการเขียน (RT)
9.8 การประเมินอ่านเขียน การอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA (emes)
9.9 โครงการเตรียมสถานศึกษาและผู้เรียนในการสอบระดับนานาชาติ (PISA 2018)
/- 10. ศูนย์เครือข่าย...

-2910. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
10.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง
10.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่โถ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยพชรพล ศิริอำงค์ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 5)
กรณี ผู้ อานวยการกลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษาหรื อ ผู้ ที่ รั ก ษาการในตาแหน่ ง
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาลาดับที่ ๑, 2, 3 และ 4 ไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติ ราชการได้
2. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้เขตสุจริต
3. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้โรงเรียนสุจริต
4. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและชุมชน
5. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษา
6. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
7. กลุ่มงานสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
7.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
8.๑ โครงการการพัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. (เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม)
8.๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการใน
สถานศึกษา
8.๓ โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ แบบเต็มพิกัด
ปี 2561
8.๔ โครงการเสริมสร้างทักษะการติดตามค่านิยมหลัก 12 ประการ สู่การเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์
8.5 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
8.6 โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต” (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)
8.7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ITA
8.8 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต) (โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ)
9. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
9.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วยห้อม
9.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขุนแม่ลา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 7. นายประชัน...

-307. นำยประชัน แสนใจ ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา
๓. งานส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอน
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ กลุ่มงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
๕.๒ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๖.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย
๖.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาเรียนรวม
๖.๓ โครงการขับเคลื่อนกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”สู่สถานศึกษา
๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกาศ
๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่เหาะ
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๘. นำยชัชวำลย์ แตงกล่อม ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๖.๑ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
๖.๒ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๖.๓ โครงการโรงเรียนดีประจาตาบล
๖.๔ โครงการโรงเรียนประชารัฐ
๖.๕ โครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
๖.๖ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๖.๗ โครงการโรงเรียนในฝัน
๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 9. นางจิตราภรณ์...

-31๙. นำงจิตรำภรณ์ เครือซุย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. งานส่งเสริมและประสานงานประกันคุณภาพภายใน และภายนอกสถานศึกษา
๔. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๕. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. งานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๗. งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการงานอาชีพ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
๘. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๙. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๙.๑ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
๙.๒ กลุ่มงานการเรียนรู้ภาษาไทย
๑๐. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๑๐.๑ โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๐.๒ โครงการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายนอก
๑๐.๓ โครงการสะเต็มศึกษา STEM Education 10 โรงเรียน
๑๐.๔ โครงการสะเต็มศึกษา ต้นกล้า Smart Trainer Team 10 โรงเรียน
10.5 โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล
10.6 โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี 2561
๑๐.7 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๑๐.8 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการ
ของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี 2561
๑๐.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนาส่งข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online
๑๐.10 โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๑๐.11 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยต้นสังกัดตามกฎ
กระทรวงฯ
10.12 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ใช้เครือข่ายเป็นฐาน
๑๑. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๑๑.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าแป๋
๑๑.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่กะไน
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- นางพะเยาว์...

-32๑๐. นำงพะเยำว์ นิยม ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๕.๑ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
๕.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)
๕.๓ กลุ่มงานสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๖.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๖.๒ โครงการโรงเรียนคุณธรรม
๖.๓ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด และทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน
๖.๔ โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
๖.5 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระหลักการ (สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม)
๖.6 โครงการขยายผลการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย
๖.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน
๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากองก๋อย
๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาป่าโปง
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๑. นำยสิทธิพงษ์ แก้วธิวัง ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษและผู้มีความสามารถพิเศษ
๒. งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรประถมศึกษาและหลักสูตรมัธยมศึกษา
๓. งานส่งเสริมพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนการสอน
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ กลุ่มงานการจัดการศึกษาปฐมวัย
๕.๒ กลุ่มงานการจัดการเรียนรวม (เด็กพิเศษ)
๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๖.๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
๖.๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย
/- 6.3 โครงการสอบ...

-33๖.๓ โครงการสอบ วิทย์ – คณิต นานาชาติ
๖.๔ โครงการสะเต็มศึกษา
๖.๕ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๒. นำยเจนตะวัน ศรีวิชัย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริม และพัฒนาระบบการนิเทศ และการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและชุมชน
๓. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา
๕. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์
๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๖.๑ โครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
๖.2 โครงการเสริมสร้างทักษะการติดตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ สู่การเรียนรู้เชิง
ประวัติศาสตร์
๖.3 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต)
๖.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการเขตพื้นที่สุจริต)
๖.5 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ ITA
๗. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๗.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
๗.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสาละวิน
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑๓. นำงสำวจินตนำ ยำวิชัย ตำแหน่ง ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานส่งเสริม พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.
๒. งานวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๓. งานรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๔. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
/- กลุ่มสาระการงานอาชีพ...

-34๖. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ก.อ.ท)
๖.๑ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
๗. งานหรือโครงการที่รับผิดชอบ
๗.๑ โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กแกนนาที่จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม และโรงเรียนต้นแบบการสอนมอนเตสซอรี่
๘. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่รับผิดชอบ
๘.๑ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่สวด
๘.๒ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑4. นำงปิ่นมณี ณ. เชียงใหม่ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรการ ทั้งภารกิจหลัก
ภารกิจรอง ภารกิจสนับสนุนและภารกิจพิเศษอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
คาสั่ง ข้อบังคับและแบบแผน ธรรมเนียม ข้อปฏิบัติของทางราชการ ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. งานธุรการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดทาทะเบียนเอกสาร รับ ส่ง การจัดเก็บ การยืมหนังสือราชการ การทาลายหนังสือราชการ
4. จัดทาทะเบียนควบคุมวันลาของบุคลากรและการขออนุญาตไปราชการในกลุ่มนิเทศฯ
5. จัดทาทะเบียนการลงรับ-ส่งเอกสาร ด้วยระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE
6. เบิก-จ่ายพัสดุ ที่ใช้งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. การบันทึกปฏิทินการไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานในสานักงานระบบอิเล็คทรอนิกส์
8. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
9. ประสานงานการจัดประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10. ติดต่อประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15. นำงสำววิศัลยำ จูใจแจ่ม ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ/งานสารบรรณกลุ่ม การรับการ ส่งงานหนังสือราชการ การลงรับ-ส่งเอกสารด้วยการ
ลงในสมุดและในระบบสานักงานอิเลคทรอนิกส์ การจัดทาหนังสือราชการภายนอกและภายใน จัดทาแฟ้ม
ระบบงานสารบรรณ งานธุรการกลางและประสานงานสารบรรณ และงานพิมพ์เอกสารเอกสารกลุ่มงานต่าง ๆ
ในหน้าที่งานธุรการ
๒. การประชุมเตรียมสถานที่ประชุม/หนังสือเชิญประชุม/ วาระการประชุม/ รายงานการประชุม
๓. การจัดทาข้อมูลเอกสารต่างๆ ของกลุ่มงาน
๔. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศระบบเอกสาร และการบริหารงานของ กลุ่มให้สามารถ ดาเนินงาน
ตามภารกิจ
/- 5. ประสานงาน...
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บริหารงานของกลุ่มนิเทศฯ
๕.๑ ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕.๒ จัดทารายงานผลการดาเนินงานกลุ่มนิเทศฯ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ ใน ๖ กลุ่มงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ งาน รับ – ส่ง เวียนหนังสือ ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่
๕.๔ งานดูแลสถานที่ห้องทางานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๕.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16. นำยปิติพล ปรำบเหตุ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานธุรการ/งานสารบรรณกลุ่ม การรับการ ส่งงานหนังสือราชการ การลงรับ-ส่งเอกสารด้วยการ
ลงในสมุดและในระบบสานักงานอิเลคทรอนิกส์ การจัดทาหนังสือราชการภายนอกและภายใน จัดทาแฟ้ม
ระบบงานสารบรรณ งานธุรการกลางและประสานงานสารบรรณ และงานพิมพ์เอกสารเอกสารกลุ่มงานต่าง ๆ
ในหน้าที่งานธุรการ
๑.๑ ปฏิบัติงานธุรการข้อมูลสาระสนเทศ
๑.๒ งานรับ-ส่ง หนังสือราชการ พร้อมทะเบียนคุมเอกสาร
๑.๓ นาเสนอแฟ้มหนังสือราชการ
๑.๔ งานประสานงานและบริการ
๒. งานจัดทาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
๒.๑ การจัดทาแผน พัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
๒.๒ บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
๒.๓ การนาแผนพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ
๓. งานจัดทาข้อมูลสาระสนเทศเพื่อบริหาร
๓.1 การให้บริการข้อมูลสาระสนเทศ บนเว็บไซต์ เอกสาร องค์ความรู้ เพื่อการบริหารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
๓.๒ งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตสานักงาน
๔. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสาระสนเทศ เพื่อการบริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
๕. พัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อการบริหาร
๖. การบริการเว็บไซต์ และระบบ ไอซีที(ICT) ของเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา
๗. งานซ่อมบารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซ่อมแซมครุภัณฑ์สานักงาน
๘. งานการประชุมเตรียมสถานที่ประชุมพร้อมอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...
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๑. นำงชมกฎ อินทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ทาหน้าที่กากับ ติดตาม ตรวจสอบ แนะนาการปฏิบัติงาน พิจารณากลั่นกรองงานที่ข้าราชการ
ลูกจ้าง ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดทาก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขต บังคับบัญชาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร ปฏิบัติงานที่ยากมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับวิชาการศึกษา เช่น พิจารณา
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานวิช าการศึกษาและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
๑.๒ งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษา
วิชาทหาร
๑.๓ งานประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
๑.๓.๑ ประสานส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม
๑.๓.๒ งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
๑.๓.๓ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและสถานศึกษา
๑.๔ งานระบบดูแลการช่วยเหลือนักเรียน
๑.๕ งานโครงการ UNJP ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย และ Unicef ประเทศไทย
๑.๗ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘ ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑.๘.๑ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๘.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
๑.๙ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๑๐ ประสานงานและส่ งเสริม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๑.๑๐.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๑๑ ส่ งเสริม การจั ดการศึกษาทางเลื อก และการจัด การศึก ษาขั้น พื้ นฐานโดยองค์ก ร
เอกชนในศูนย์การเรียนรู้
๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. นำงสำวดวงสมร อินต๊ะ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ ๑) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
๒. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
๒.๑ งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
2.1.1 โรคภัย ไข้เจ็บต่างๆ
2.1.2 โครงการเด็กไทยแก้มใส
2.1.3 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
2.1.4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2.1.5 โครงการ อย.น้อย
/- 2.1.6 โครงการฟันสะอาด...
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2.1.7 โครงการตรวจวัดสายตาเด็ก ชั้น ป.1
2.1.8 โครงการอนุบาลปลอดโรค
2.1.9 งานสาธารณสุขต่างๆ เช่น ทันตกรรมเคลื่อนที่ , งาน พอสว.
2.1.10 ข้อมูลระบบ ARS รายงานคารับรองตัวชี้วัด
2.1.11 แจกสื่อ โปสเตอร์ อุปกรณ์ ด้านสุขภาพอนามัยต่างๆ
2.1.12 ประชุมงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยทุกเรื่อง
2.1.13 ประสานหน่วยงาน สสจ.มส. สสอ.แม่สะเรียง, สสอ.แม่ลาน้อย , สสอ.สบเมย
,โรงพยาบาลแม่สะเรียง, กรมควบคุมโรค, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาเภอแม่สะเรียง ฯลฯ
๒.๒ งานส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวัน
2.2.1 เงินดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน
2.2.2 เงิน ทุ น หมุ น เวี ย นส่ งเสริม ผลผลิ ต เพื่ อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรีย น
ประถมศึกษา
2.2.3 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
2.2.4 โครงการติดตาม ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
2.2.5 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
2.2.6 โครงการระบบ Thai-School Lunch
2.2.7 สหกรณ์โรงเรียน
2.2.8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
2.2.9 เสนอโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน
2.2.10 ติดตาม ประเมินผล สรุป โครงการดอกผลกองทุนโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
2.2.11 ติดตาม ประเมินผล สรุปโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีและน้าดื่ม
สะอาดในโรงเรียน
2.2.12 ประชุมงานส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนอาหารกลางวันต่างๆ
๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. นำงเสำวณี คงแก้ว ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 2) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มลาดับที่ ๑ ไม่อยู่หรือไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้
๒. งานการจัดการศึกษาในระบบ
๒.๑ งานส่งเสริมให้ มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒.๒ การจัดการศึกษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดารและชาวเล
๒.๓ การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์
๒.๔ การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ
๒.๕ การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กออกกลางคัน
๒.๖ งานขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
/- 2.7 งานการรับนักเรียน...
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๒.๘ งานการสารวจข้อมูลเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เด็กนักเรียนจบการศึกษาและเรียน
ต่อระดับที่สูงขึ้น
๒.๙ งานการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ
๒.๑๐ งานการจาหน่ายนักเรียน
๒.๑๑ การแนะแนวทางการศึกษาต่อ
3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 งานส่ งเสริมให้ สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและ
กาหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
4.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
4.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
4.๒.๑ การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
4.๒.๒ การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
4.๒.๓ การด าเนิ นงานของมู ลนิ ธิ ส่ งเสริ มโอลิ มปิ กวิ ชาการ และพั ฒ นามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
4.2.4 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
4.๓ งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
4.๔ งานจัดการศึกษาสาหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
5. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. นำงสุดธิดำ โตสุวรรณ ตำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 3) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มลาดับที่ ๑ และลาดับที่ 2 ไม่อยู่
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
๒. งานการศึกษานอกระบบ
๒.๑ ส่ งเสริมการจั ดการศึกษานอกระบบ ให้ เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑.๑ การให้การอนุญาตสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจาเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้
๒.๑.๒ ส่ งเสริ ม การจัด การศึ ก ษาทางเลื อ ก เช่ น ศู น ย์ ก ารเรีย นรู้, รถห้ อ งสมุ ด
เคลื่อนที่ (Mobile Library) ของ Unicef
๓. งานส่ งเสริม และสนั บ สนุ น การจัด การศึกษาขั้นพื้ น ฐานของบุ คคล ครอบครัว องค์ กร ชุมชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
๔. งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอื่นอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๔.๑ งานจั ด การศึ ก ษาโครงการ อั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว และของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
๕. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
6. งานตามวัตถุประสงค์ของโครงการพระราชดาริ
/- 7. งานประสาน...

-397. งานประสานกับโรงเรียนในโครงการพระราชดาริ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. นำงหทัยกำญจน์ ส่องแสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 4) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มลาดับที่ ๑,๒ และลาดับที่ 3 ไม่อยู่
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
๒. งานประสานการป้ องกัน และแก้ไขปัญ หาสารเสพติด งานส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.๑ งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา
2.๑.๑ งานติ ด ตามงานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาสารเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา
งานกาลังพล
2.๑.๒ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาปี
2.๑.๓ งานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี
2.๑.๔ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.๑.๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE
2.1.6 ค่ายแกนนาเยาวชน TO BE NUMBER ONE เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว
2.๑.7 ข้อมูลระบบ NISPA การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา
2.๑.8 โรงเรียนปลอดบุหรี่
2.๑.9 การอบรมเยาวชน GEN Z สสจ.มส.
2.๑.10 รางวัล MOE AWARDS
2.1.11 ประชุ ม ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน (ศป.ปส.อ.มส.)
2.1.12 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่สะเรียง
(ศป.ปส.อ.แม่สะเรียง)
2.1.13 แจกสื่อ โปสเตอร์ อุปกรณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. งานความมั่นคงแห่งชาติ
3.1 งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
3.2 งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
3.3 งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
4. งานประสาน และป้องกันการแก้ปัญหาของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
(ฉก.ชน.)
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. นำยวิทยำ มูลไว ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 5) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มลาดับที่ ๑,๒,๓ และลาดับที่ 4 ไม่อยู่
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
๒. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
/- งานส่งเสริม...

-40๓. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร
๔. การจัดการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๕. การจัดงานวันสาคัญทางลูกเสือ
๖. การจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
๗. กิจกรรม/โครงการลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๘. รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเงินบารุงลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๙. ส่ งเสริม ให้ มีก ารจั ดกิจ กรรมนั นทนาการหลากรูป แบบ เช่น ดนตรี การแสดง การท่ องเที่ย ว
งานอดิเรกต่างๆ
10. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
11. งานว่ายน้าเพื่อชีวิต
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
7. นำงสำวสถลัชชนันท์ โอภำสธิติยศ ตำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ลาดับที่ 6) กรณีที่ผู้อานวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือผู้ที่รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกลุ่มลาดับที่ ๑,2,3,4 และลาดับที่ 5 ไม่อยู่
หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
๒. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
3. งานสภานั กเรียน ส่ งเสริม พัฒ นาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา
4. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม
4.๑ การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
๕. งานสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานทางเลือก
๖. งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖.๑ ส่งเสริมการพัฒ นาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่ งแวดล้ อมทางการศึกษาและภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทาระเบียน
๗. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๗.๑ งานทุนการศึกษาและการระดมทุนเพื่อการศึกษานักเรียน
๗.๒ งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
๗.๓ งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
7.4 งานมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ, มูลนิธิศุภนิมิต และมูลนิธิอื่นๆ
8. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
9. งานดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์ กระบวนงาน
9.๑ งานวิเทศสัมพันธ์
9.๒ งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
10. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/- นายเอกบดินทร์...

-418. นำยเอกบดินทร์ ทำกำ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
๒.๑ การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
๒.๒ การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
๒.๓ การซื้อแบบพิมพ์
๒. งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3. ช่วยงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. การให้บริการครูและผู้มารับบริการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. ช่วยรวบรวมเอกสารการติดตามนโยบาย กลยุทธ์ และคารับรองปฏิบัติราชการ
7. ช่วยงานสารวจข้อมูลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
8. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
9. นำงสำวผ่องพรรณ ฉ่ำรสสุคนธ์ ตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานรับ-ส่ง หนังสือระบบ SMART OFFICE
๒. งานบริการครูและผู้มารับบริการ
๓. งานเว็บไซต์/อัพเดตข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่ม
๔. งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์
๕. งานวิเคราะห์หนังสือเพื่อนาส่งให้ผู้รับผิดชอบ
๖. งานตรวจสอบ วิเคราะห์หนังสือราชการโดยระบบ ICT
๗. งานตรวจสอบ ความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
๘. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ บันทึกข้อมูลงานสารบรรณ
๙. ดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม
๑๐. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
๑๑. ประสานงานดาเนิ น งานประชาสั มพั นธ์ ข้อมูล ข่าวสารและผลงานของกลุ่ มส่ งเสริมการจัด
การศึกษา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทราบ
๑๒. งานดูแลแฟ้ มเสนองาน ของบุ คลากรในกลุ่ มส่ งเสริม การจัดการศึก ษา ส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาแม่ ฮ่ อ งสอน เขต ๒ ต่ อ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม ส่ งเสริ ม การจั ด การศึ ก ษา ส่ งต่ อ รอง
ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑๓. ปฏิบัติงานช่วยเหลือบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในการออกไปจัดประชุมทั้งในและนอกสถานที่
๑๔. การศึกษานอกระบบ
14.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก เช่น ศูนย์การเรียนหญ้าแพรก
๑๕. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
15.1 การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
15.2 การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
15.3 การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
15.4 การซื้อแบบพิมพ์
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/- 10. นางสาวอัจฉราภรณ์...

-42๑0. นำยเอกบดินทร์ ทำกำ ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
๒.๑ การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
๒.๒ การยกเลิกหลักฐานการศึกษา
๒.๓ การซื้อแบบพิมพ์
๒. งานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
3. ช่วยงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. สรุปผลการดาเนินงานโครงการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5. การให้บริการครูและผู้มารับบริการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6. ช่วยรวบรวมเอกสารการติดตามนโยบาย กลยุทธ์ และคารับรองปฏิบัติราชการ
7. ช่วยงานสารวจข้อมูลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสที่มีความสามารถพิเศษ
8. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
11. นำงสำวอัจฉรำภรณ์ บุญศรี ตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. งานระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
๑.๑ คัดกรองเด็กนักเรียน
1.2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน
1.3 งานจัดอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 งานประสานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ช่วยงานธุรการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3. การให้บริการครูและผู้มารับบริการที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4. งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
1. นำงสำวศันสนีย์ แตะยำ ตำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อ านวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๑.๑ งานตรวจสอบภายในดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีและนโยบายของรัฐ รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
๑.๒ ประเมินระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุ่มงานในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑.๓ ตรวจสอบการบริหารการเงิน การบัญชีและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (GFMIS)
๑.๔ ตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
๑.๕ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑.๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายที่กาหนด
๑.๗ ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
/- 2. งานตรวจสอบภายใน...

-43๒. งานตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา
๒.๑ การตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนพัฒ นาการศึกษา แผนปฏิบัติราชการ ตาม
นโยบาย สพฐ. รวมทั้งข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ
๒.๒ การตรวจสอบการเงินการบัญชี
๒.๓ ตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์และความคุ้มค่าในการให้ทรัพย์สิน
๒.๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
๒.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและนโยบายที่กาหนด
๒.๖ ตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. งานตรวจสอบภายใน (แยกประเภทการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์)
๓.๑ งานตรวจสอบทางการบัญชี (Financial Audit)
๓.๒ งานตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย (Compliance Audit)
๓.๓ งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Audit)
๓.๔ งานตรวจสอบการดาเนินงาน (Performance Audit)
๓.๕ งานตรวจสอบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
๓.๖ งานตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)
๓.๗ งานตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
4. งานการเงินและบัญชี
4.1 พิจารณา ตรวจสอบ กลั่นกรองงานและเร่งรัดการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตรงตามกาหนดเวลาและมีประสิทธิภาพ
4.2 พิจารณาเสนอความเห็นประกอบการดาเนินการด่วนเสนอผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี
4.3 ประสานงานการด าเนิ น การกั บ กลุ่ ม งานต่ า งๆ ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
4.4 ควบคุม ตรวจสอบ การเบิก-จ่าย ทุกรายการ
4.5 ตรวจสอบสัญญาเงินยืมเพื่อเสนออนุมัติ
4.6 ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน การบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
4.7 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ให้ผู้ ได้รับ การแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุ ด
ตามภารกิจและนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายจรูญ แสนวิจิตร)
รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่ งสอน เขต 2 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

