
 

 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต ๖ 

ที่ 128/๒๕๖5 

เรื่อง การมอบหมายงานในหนาที่ใหขาราชการ และลูกจางสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาปฏิบัติราชการ 

....................................... 
 เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๖ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลดีตอราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 และ 45 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวาดวย
การมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนของผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จึงมอบมอบหมายงานในหนาที่ใหขาราชการ และลูกจางสํานักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  ดังนี้ 

1. กลุมอํานวยการ 
         1.  นางณัฐพร  ดอกแกว  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
กลุมอํานวยการ  มีหนาที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้     
  1.1  วางแผน จัดทําแผนงาน / โครงการพัฒนาการดําเนินงานกลุมอํานวยการ 
  1.2  ใหคําปรึกษา แนะนํา  ใหขอเสนอแนะ อบรม พัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากรกลุมอํานวยการ 
  1.3  พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบการดําเนินงาน ของบุคคลใหเปนไปตามกรอบภารกิจงาน 
  1.4  ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมอํานวยการ 
  1.5  มอบหมายงาน ปรับปรุงพัฒนางาน  แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกบุคลากร 
            กลุมอํานวยการ 
  1.6  ใหขอเสนอแนะ แนวทางการดําเนินงานของกลุมอํานวยการ ในการบริหารจัดการ 
            สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา                        
  1.7  ประสาน สงเสริม สนบัสนุน อํานวยการ กลุมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา /  
            สถานศึกษาในสังกัดและหนวยงานภายนอก 
  1.8  งานอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให  นายชาญชัย  แสงกร   ปฏิบัติหนาที่แทน 

 2. นายชาญชัย  แสงกร  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้      
  2.1  งานชวยอํานวยการ 
    1) งานรับสงงานในหนาที่ราชการ 
    2) งานมอบหมายหนาที่การงาน 
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  2.2  งานการจัดระบบบริหาร 
    1) งานจัดระบบบริหาร 
    2) งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
    3) งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    4) งานคํารบัรองปฏิบัติราชการ 
    5) งานควบคุมภายใน 
    6) งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
  2.3  งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
                                1)  งานเลือกและสรรหาคณะกรรมการบริหารกลุมเครือขายพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
                                2)  งานเลือกและสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                           3) งานเลือกและสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ   

   การศกึษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)     
    2)  งานมอบหมายหนาที่การงาน 
  2.4  งานประชาสัมพันธ 
   1)  ดําเนินการเผยแพรขาวสารโดยจัดทําวารสาร จดหมายขาว ปายนิเทศ ปายประชาสัมพันธ 
   2)  บริการดานการติดตอสื่อสารทั้งภายใน/ภายนอกและการประกาศเพื่อสรางความเขาใจอันดี 
   3)  ติดตอประสานงานกับสื่อมวลชน  เพื่อเผยแพรเกียรติประวัติของสํานักงาน 

   เขตพื้นที่การศึกษา 
   4)  บันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน และประชาสัมพันธทางเว็บไซต 
  2.5  งานการสรางเครือขายประชาสัมพันธ 
  2.6  งานประสานงาน 
        1)  งานประสานงานภายใน/ภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่ 
   2)  งานจําหนาย เชาบูชา งานกฐินพระราชทาน ผาปาสามัคคี 
   3)  งานประสานงานภายใน/ภายนอก สํานักงานเขตพื้นที่ 
   4)  งานจําหนาย สมุดบันทึกสพฐ. หนังสือวันเด็ก ดอกมะลิ เสื้อศิลปหัตถกรรม ฯลฯ 
  2.7  งานประสานงาน 
   1)  งานประสานงานภายใน/ภายนอก สํานักงานเขตพื้นท่ี 
  2.8  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
                     กรณไีมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให  นายปริวัฒน  ไชยวงค  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 3. นายปริวัฒน  ไชยวงค  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหนาที่รับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้     
     3.1  งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
         1)  งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
         2)  งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
     3.2  งานการประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         1)  ประชุมผูบริหารการศึกษาและผูอํานวยการกลุม 
         2)  ประชุมขาราชการ/เจาหนาที่ภายในสํานักงาน 
                         3.3  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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         1)  งานกองทุนสวัสดิการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต ๖ 
         2)  งานสํานักงานฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนสํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
         3)  งานฌาปนกิจสงเคราะหเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         4)  งานกูยืมเงนิ/สินเชื่อธนาคาร/สถาบันการเงนิตางๆ 
         5)  งานสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
     3.4  งานกิจกรรมวันสําคัญ 
  3.5  งานพัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน 
     3.6  งานธุรการกลุมอํานวยการ  
     3.7  งานอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  3.8  งานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
         1)  งานรับ – สง หนังสือราชการ 
         2)  งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
         3)  งานการยืมหนังสือราชการ 
         4)  งานการทําลายหนังสือราชการ 
         5)  งานควบคุมการจัดสงพัสดุ/ไปรษณีย 
  7.9  งานสงหนังสือราชการ 
    1)  ควบคุมการออกเลขที่หนังสือสง 
    2)  ลงประกาศ ประชาสัมพันธ และหนงัสือสงทางเว็บไซตหรือชองทางระบบ 

    อิเล็กทรอนิกส  
 3)  งานจัดเก็บหนังสือราชการที่จัดสงทางเว็บไซตหรือชองทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

    4)  งานควบคุมการออกเลขที่คาํสั่ง 
    5)  งานควบคุมการออกเลขวุฒิบัตร 
     7.10  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให  นายจักรินทร  ปนธุกาศ  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                  4. นายจักรินทร  ปนธุกาศ  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว มีหนาที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้     
  4.1  งานยานพาหนะ 
    1)  งานบริการรถราชการ 
    2)  งานควบคุมการใชรถราชการการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
    3)  งานดูแล ปรับปรุงซอมแซมรถราชการ 
  4.2  งานอาคารสถานท่ี 
    1)  งานปรับปรงุ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
    2)  งานบริการอาคารสถานที่ 
    3)  งานรักษาความปลอดภัย 
    4)  มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน 
    5)  งานการสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    6)  งานรักษาความปลอดภัย 
    7)  มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟาและน้ํามัน 
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    8)  งานการสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
      4.3  งานประสานงาน 
     1)  งานประสานฌาปนกิจศพ 
   4.4  งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให  นายปริวัฒน  ไชยวงค   ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 5.  นางสาวเมธินี  สุตาคํา  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว  มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้  
     5.1  งานชวยอํานวยการ 
   1)  งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2)  จัดทําตารางกําหนดการนัดหมายการประชุมตาง ๆ 
   3)  ติดตอประสานงานภายในและภายนอกสํานักงาน 
   4)  จัดทําบันทึก รายงาน เวียนหนังสือ และรางเอกสารตาง ๆ 
   5)  เสนอหนังสือและสงหนังสือไปยังกลุมงานตาง ๆ 
   6)  ดูแลงานเอกสาร คุมทะเบียนรับหนังสือที่ไดรับมอบหมาย 
   7)  สรุปการมาปฏิบัติราชการของผูบริหาร ขาราชการ และลูกจาง 
   8)  สรุปการไปปฏิบัติราชการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา 
                                    ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
   9)  ทํารายงานสรุปประจําเดือน 
  5.2  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายชาญชัย  แสงกร  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 6.  นายนพดล  สุรินทร  ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว (พนักงานขับรถยนต)  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  8.1  งานยานพาหนะ 
   1)  ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนตราชการ 
   2)  รับผิดชอบรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน ขฉ 6453 เชียงใหม ,กห 8864 
เชียงใหม ,ผบ 3294 เชียงใหม 
   3)  ดูแลการใช ซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนทําความสะอาดรถยนต 

   ที่ไดรับมอบหมายใหสะอาดเรียบรอย พรอมที่จะใชงานไดเปนปกติทุกวัน 
  8.2  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายอเนก  สมโน  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 7.  นายเอนก  สมโน  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว (พนักงานขับรถยนต)  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  9.1  งานยานพาหนะ 
   1)  ปฏิบัติหนาที่พนักงานขับรถยนตราชการ 
   2)  รบัผิดชอบรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน นง 435 เชียงใหม ,ขม 5693 
   3)  ดูแลการใช ซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนทําความสะอาดรถยนต 

   ที่ไดรับมอบหมายใหสะอาดเรียบรอย พรอมที่จะใชงานไดเปนปกติทุกวัน 
  9.2 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณไีมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายธีระวัฒน  บังคมเนตร  ปฏิบัติหนาที่แทน 
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 8.  นายธีระวัฒน  บังคมเนตร  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว (พนักงานขับรถยนต)  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  10.1 งานยานพาหนะ 
   1) ปฏิบัติหนาท่ีพนักงานขับรถยนตราชการ 
   2) รับผิดชอบรถยนตราชการ หมายเลขทะเบียน นง 3362 เชียงใหม ,ขร 259 เชียงใหม 
   3) ดูแลการใช ซอมแซม บํารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนทําความสะอาดรถยนต 

  ที่ไดรับมอบหมายใหสะอาดเรียบรอย พรอมท่ีจะใชงานไดเปนปกติทุกวัน 
  10.2 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายนภดล  สุรินทร  ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 9.  นางธาดาชญา  ดาวธนกรณ  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว (แมบาน)  มหีนาที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  11.1 งานแมบานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1)  ปฏิบัติงานบรเิวณอาคารชั้น 2 และ ชั้น 3 และสวนตอเติมอาคาร สพป.เชียงใหม เขต ๖ 

   -  เก็บกวาดเช็ดถู รักษาพื้นดวยน้ํายาทําความสะอาด 
   -  ทําความสะอาดโตะและเกาอี้สํานักงาน โตะเกาอี้รบัแขก หองทํางาน  
                 โทรศัพท  เครื่องคอมพิวเตอร 
   -  ทําความสะอาดขอบประตู หนาตาง กระจกประตู 
   -  เก็บขยะใสถุง ไปทิ้ง ณ ท่ีที่กําหนดไว 
   -  ทําความสะอาดตะกราขยะ 
   -  ทําความสะอาดน้ําพุหนาหองทํางานชั้น ๒ และชั้น ๓ 
   -  ทําความสะอาดทันทีที่พื้นที่รับผิดชอบสกปรก 
   -  ทําความสะอาดหองน้ําเปนประจํา 

   2) ปฏิบัติงานหองประชุม 
   - ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ พื้นหอง อุปกรณอื่น ๆ 
   - ทําความสะอาดขอบประตู หนาตางในหองประชุม 

  11.2 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางมะลิ  มินธง ปฏิบัติหนาที่แทน 

 10.  นางสาวญาณิศา  สุริยะ  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว (แมบาน)  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน 
ดังนี ้
  12.1  ปฏิบัติงานบริเวณอาคารชั้น 1 อาคารเอนกประสงค หองน้ําชายและหองน้ําหญิง
ดานหลังอาคารสํานักงาน 
   1)  ปฏิบัติงานบรเิวณอาคาร 1 ช้ัน 2 และ ชั้น 3 

   - เก็บกวาดเช็ดถู รักษาพื้นดวยนํ้ายาทําความสะอาด 
   - ทําความสะอาดโตะและเกาอ้ีสํานักงาน โตะเกาอ้ีรับแขก หองทํางาน  
                โทรศพัท  เคร่ืองคอมพิวเตอร 
   - ทําความสะอาดขอบประตู หนาตาง กระจกประตู 
   - เก็บขยะใสถุง ไปทิ้ง ณ ที่ท่ีกําหนดไว 
   - ทําความสะอาดตะกราขยะ 
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   - ทําความสะอาดน้ําพุหนาหองทํางานชั้น ๑ 
   - ทําความสะอาดทันทีที่พื้นที่รบัผิดชอบสกปรก 
   - ทําความสะอาดหองน้ําเปนประจํา 

   2)  ปฏิบัติงานหองประชุม 
   - ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร โตะ เกาอี้ พื้นหอง อุปกรณอื่น ๆ 
   - ทําความสะอาดขอบประตู หนาตางในหองประชุม 

  12.2  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณไีมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางธาดาชญา  ดาวธนกรณ  ปฏิบัติหนาที่แทน 

 11.  นายพิทักษ  แกวสาย  ลูกจางช่ัวคราว (นักการภารโรง)  มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  13.1  งานนักการภารโรงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1)  การตัดหญาสนามและบริเวณอาคาร 
   2)  การปลูก ดูแลไมดอกไมประดับรอบ ๆ บริเวณอาคาร และดูแลรักษา 

   ใหมสีภาพสวยงามอยูเสมอ 
   3)  การดูแลรักษาซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช เคร่ืองอํานวยความสะดวก และจัดเก็บ 

   สิ่งของเครื่องใชเขาที่เดิมใหเรียบรอย ปลอดภัย ไมกอใหเกิดการเสียหาย 
   4)  เปด – ปดประตู  หนาตางอาคารที่รับผิดชอบ 
  13.2  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายนิตร ชมพูศรี ปฏิบัติหนาที่แทน 

 12.  นายนิตร ชมภูศรี  ลูกจางชั่วคราว (นักการภารโรง)  มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  14.1  งานนักการภารโรงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   1)  การตัดหญาสนามและบรเิวณอาคาร 
   2)  การปลูก ดูแลไมดอกไมประดับรอบ ๆ บริเวณอาคาร และดูแลรักษา 
   ใหมีสภาพสวยงามอยูเสมอ 
   3)  การดูแลรักษาซอมแซมเครื่องมือ เครื่องใช เครื่องอํานวยความสะดวก และจัดเก็บ 
   สิ่งของเครื่องใชเขาที่เดิมใหเรียบรอย ปลอดภัย ไมกอใหเกิดการเสียหาย 
   4)  เปด – ปดประต ู หนาตางอาคารที่รบัผิดชอบ 
  14.2  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายพิทักษ  แกวสาย ปฏิบัติหนาที่แทน 

 13.  นายถวัลย สนธิคุณ  ลูกจางช่ัวคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  15.1  งานรักษาความปลอดภัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1)  ดูแล ปองกันรกัษาทรัพยสินของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหรอดพนจากการ 

   โจรกรรม อัคคีภัย และเหตุรายอื่น ๆ ทุกวัน โดยไมมีวันหยุดราชการ 
   2)  ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบรเิวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3)  ดูแลการผานเขา – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 
  15.2  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายวานิช  คํามาตา ปฏิบัติหนาที่แทน 



~ ๗ ~ 
 

 14.  นายวานิช คํามาตา  ลูกจางชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  15.1  งานรักษาความปลอดภัยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   1)  ดูแล ปองกันรกัษาทรัพยสินของสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหรอดพนจากการ 

   โจรกรรม อัคคีภัย และเหตุรายอื่น ๆ ทุกวัน โดยไมมีวันหยุดราชการ 
   2)  ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยภายในบรเิวณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   3)  ดูแลการผานเขา – ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 
  16.2  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายถวัลย สนธิคุณ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

2. กลุมนโยบายและแผน 

 1. นางสาวพิชญษินี  โฉมอมัฤทธิ์  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
     ๑.๑  ควบคุม  ตรวจสอบ  กํากับ ติดตาม เรงรัด ดูแลกลุมนโยบายและแผนใหเปนไป       
ดวยความเรียบรอย ทันกําหนดเวลา 
     ๑.๒  ใหคําปรึกษา แนะนาํและแกไขปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุมทุก
คน ใหปฏิบัติงานทีร่ับผิดชอบดวยความเรียบรอย 
     ๑.๓  ศึกษาวิเคราะห วิจัย สงเสริมพัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให
ขอเสนอแนะ ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชาและสวนราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 
     ๑.๔  พิจารณาตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ  บันทึกขอความของบุคลากรภายในกลุม
ตลอดจนใหความเห็นในการปฏิบัติราชการ ใหเปนไปตามกฎหมายขอบังคับหรือหนังสือสั่งการและนโยบาย        
ท่ีเก่ียวของกอนนําเสนอ 
     ๑.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและผูบังคับบัญชามอบหมาย 

กลุมงานธุรการ 
 2. นายกิตติวัฒน  ใจยา ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว มีหนาท่ีและรับผิดชอบกลุมงานธุรการ   ดังนี้ 
   2.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมนโยบายและแผน และออกแบบระบบงานสารบรรณ       
ใหเหมาะสม และสอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   2.๒ ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน 
   2.๓ ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน 
ใหคร ูบุคลากรทางการศกึษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
   2.๔ รับ-สง หนังสือราชการตามระบบท่ีกําหนด โดยจัดทําและพัฒนากํากับดูแล การรับ-สง
หนังสือ กลุมนโยบายและแผน แจงใหเจาหนาท่ีที่เก่ียวของทราบ 
   2.๕ ประสานงานกับกลุมงานอ่ืนในสํานักงาน และกลุมงานในกลุมนโยบายและแผน
หนวยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม 
   2.๖ ตรวจสอบแฟมออก และแฟมเสนอเพ่ือพิจารณา  
   2.๗ รายงานพุธเชาขาว สพฐ. ทุกวันพุธ ตามตารางของกลุมนโยบายและแผน 
   2.8 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและผูบังคับบัญชามอบหมาย                           

 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางธัญญา  โภชะนะ ปฏิบัติหนาที่แทน 
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กลุมงานนโยบายและแผน 
 3.  นางสาวสิริลักษณ  ศรีมณี ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  มีหนาที่และ
รับผิดชอบกลุมงานนโยบายและแผน ดังน้ี 
      3.๑ งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
  3.๒ งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   3.๒.๑ การจัดแผนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา  
   3.๒.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  
  3.๓ งานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาจังหวัด     
  ๓.๔ งานแผนการจัดที่เรียนใหนักเรียน นักศึกษา  
                        ๓.๕ งานโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๓.๖ การจัดทาํทะเบียนคุมงบประมาณรายจายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
                        ๓.๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและผูบังคับบัญชามอบหมาย  

 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางสมจิต  อินจันทร ปฏิบัติหนาที่แทน  

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ 

 ๔. นางสาวกัญญพร  วณีสอน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ มีหนาที่และ
รับผิดชอบกลุมงานวิเคราะหงบประมาณ ดังน้ี  
                           ๔.๑ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
     ๔.๒ การขอใชเงนิงบประมาณเหลือจาย 
     ๔.๓ ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ รายจายประจําป รายงานคาสาธารณูปโภค    
(http://e-budget.jobobec.in.th)  
        ๔.๔ งบประมาณ งบเงินอุดหนนุ 
        ๔.๕ รายงานขอมูล ระบบบัญชีสถานศึกษา (http://e-budget.jobobec.in.th)   
     ๔.๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นายเกรยีงไกร ปุกโชยโย ปฏิบัติหนาที่แทน 
                   ๕. นายเกรียงไกร  ปุกไชยโย ตําแหนง เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน  มีหนาที่และรับผิดชอบ
กลุมงานวิเคราะหนโยบายและแผน ดังนี้  
     ๕.1 งบลงทุน 
         ๕.1.1 การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
         ๕.1.2 การขอใชเงินงบประมาณเหลือจาย 
         ๕.1.3 โครงการพิเศษ 
         ๕.1.4 งบลงทุนของโรงเรียนในโครงการพระราชดําริฯ 
     ๕.2 งบดําเนินงาน 
     ๕.๓ ติดตอประสานงานกับโรงเรียนและหนวยงานอื่นของงานงบประมาณ 
                            ๕.๔ ระบบการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการคาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://budget.jobobec.in.th)  
     ๕.๕ ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ รายจายประจําป รายงานงบลงทุน    
( https://e-budget.jobobec.in.th/) 
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     ๕.๖ ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ รายจายประจําป รายงานงบดําเนินงาน 
(ซอมแซม) (http://e-budget.jobobec.in.th) 
     ๕.๗ รวบรวมขอมูลของงานงบประมาณ  
     ๕.๘ จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย งบดําเนินงาน ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
     ๕.๙ จัดทํารายงานระบบฐานขอมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณ  
(BB Evmis) 
     ๕.10 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและผูบังคบับัญชามอบหมาย 

 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางสาวกัญญพร  วณสีอน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 ๖. นางสมจิต  อินจันทร ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบกลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน   ดังนี้ 
        ๖.1 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการควบคุมภายในที่เก่ียวกับกลุมนโยบายและแผน 
                  6.1.1 ศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา การดําเนินงานตามภารกิจของกลุม
นโยบายและแผน  เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
         ๖.1.2 วิเคราะหความเสี่ยงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัยความเสี่ยงและ
จัดลําดับ   ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
         ๖.1.3 กําหนดมาตรการในการปองกันความเสี่ยงในแตละปจจัยความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน 
         ๖.1.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการและจัดทํามาตรฐานการควบคุมภายในของ
กลุมนโยบายและแผนสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
         ๖.1.5 ดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ไดจัดวางระบบไว… 
         ๖.1.6 ใหบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของทุกระดับนํามาตรการปองกันความเสี่ยง
ไปใชในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจของงาน 
         ๖.1.7 สรปุและรายงานผลการดําเนนิงานการควบคุมภายใน 
         ๖.1.8 ประเมินผลการดําเนินการควบคุมภายในตามมาตรการที่กําหนดทุกระดับ
และปรับปรงุใหเหมาะสมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเปนระยะ ๆ 
         ๖.1.9 รายงานผลการควบคุมภายในของกลุมนโยบายและแผน ตามระยะที่กําหนด 
     ๖.2 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
และมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในกลุมงานนโยบายและแผน ดังตอไปนี้ 
      ๖.๓ งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยายชั้นเรียน และขอเปดชั้นเรียนระดับอนุบาล 
                             ๖.๔  การดําเนินงานรวบรวมขอมูล การรายงานผลโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
         ๖.๕ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและผูบังคบับัญชามอบหมาย 

                  กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางสาวสิริลักษณ  ศรีมณี และนางธัญญา โภชะนะ  
ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
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                   ๗. นางธัญญา  โภชะนะ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว มีหนาที่และรับผิดชอบกลุมงานติดตาม
ประเมินผลและรายงาน  ดังนี้ 
      ๗.๑ การตรวจติดตามการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ๗.๑.๑ ศึกษาวิเคราะหนโยบายและแนวทางการบริหารกลยุทธของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหบรรลุตามกลยุทธ และตัวชี้วัดท่ีสอดคลองตามกลยุทธที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงเนน 
          ๗.๑.๒ ประสานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนนิงานตามกลยุทธ 
และตัวชี้วัดที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดเพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจติดตามของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          ๗.๑.๓ สนับสนุนการตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขัน้พื้นฐาน 
          ๗.๑.๔ แจงผลการตรวจติดตามใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
      ๗.๒ การตรวจติดตามการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
               ๗.๒.๑ ศึกษาวิเคราะหนโยบายการตรวจติดตามแบบบูรณาการของกระทรวงศึกษาธิการ 
            ๗.๒.๒ ศึกษาวิเคราะหนโยบายการตรวจติดตามของกระทรวงศึกษาธิการ 
               ๗.๒.๓ ศึกษาวิเคราะหการดําเนินงานดานการบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ 
การศกึษากลุมจังหวัด ใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
               ๗.๒.๔  ประสานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจของกระทรวงศึกษาธิการ 
          ๗.๒.๕ ประสานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษากลุมจังหวัด/จังหวัด 
          ๗.๒.๖ แจงผลการตรวจติดตามใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
       ๗.๓ การตรวจติดตามการดําเนินงานของสํานักนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
          ๗.๓.๑ ศึกษาวิ เคราะหนโยบายการตรวจติดตามแบบบูรณาการของสํานัก
นายกรัฐมนตร ี กระทรวงศึกษาธิการ  
         ๗.๓.๒ ประสานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานตามประเด็นการตรวจบูรณาการ 
เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการการตรวจติดตามของสํานักนายกรัฐมนตรี 
         ๗.๓.๓ ประสานผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการ
ตรวจของกระทรวงศึกษาธิการ 
           ๗.๓.๔ แจงผลการตรวจติดตามใหผูเก่ียวของทราบและดําเนินการ 
       ๗.๔ การจัดทํารายงานผานระบบ Electronic Monitoring and Evaluation (E-me) 
       ๗.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของเขตพื้นที่ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศกึษาและสาธารณชนไดรับทราบ 
       ๗.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดให นางสมจิต  อินจันทร  ปฏิบัติหนาท่ีแทน  
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3.  กลุมสงเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
 1. นางสาวฐานิสสรณ  ศรีสิงหชัย  ตําแหนง  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพเิศษ 
ปฏิบัติหนาที่  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  1.1  วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาการดําเนินงานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.2  ใหคําปรึกษา แนะนํา ใหขอเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.3  พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบการดําเนินงานของบุคลากรใหเปนไปตามกรอบภารกิจ
งานกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.4  ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผล และบังคับบัญชา การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุม
สงเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.5  มอบหมายงาน ปรับปรุงพัฒนางาน แกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.6  พัฒนาปรับปรุง และจัดการเว็บไซตสํานักงาน เผยแพรประชาสัมพันธและฝกอบรม    
ใหความรูแกบุคลากรในสังกัด และสถานศึกษา 
                        1.7  การดําเนินการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
  1.8  ประสาน สงเสริม สนับสนุน การดําเนินงานของกลุมงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
สถานศึกษาในสังกัด และหนวยงานภายนอก 
  1.9  การดําเนินการจัดทาํคํารับรองการปฏิบัติราชการ มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.10  ดําเนินการเก่ียวกับหนังสือภายในและภายนอกที่เก่ียวของกับกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
                      1.11  ศึกษา วิเคราะห วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.12  ดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยของขอมูล และการโตตอบ
ขอมลูขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนกิสกับผูใชบริการ 
  1.13  พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครอืขายคอมพวิเตอร และระบบสือ่สาร
โทรคมนาคม ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
  1.14  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเก่ียวกับระบบคอมพวิเตอร ระบบเครือขายคอมพวิเตอร 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 
  1.15  สนับสนุนการพัฒนาสือ่อิเล็กทรอนิกส นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.16  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  1.17  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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 2. นายอํานาจ  กิจเดช  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว  มีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
  2.1  ติดตั้ง ดูแล บํารุงรักษา และพัฒนา เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.2  ศึกษา วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร   
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
  2.3  ดําเนินการเก่ียวกับระบบรักษาและคุมครองความปลอดภัยของขอมูล และการโตตอบ
ขอมลูขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสกับผูใชบริการ 
  2.4  พัฒนาบุคลากรทางดานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.5  ใหคําปรึกษา แนะนํา แกไขปญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาและสถานศกึษา 
  2.6  ติดตามประเมินผลระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร  
โทรคมนาคมของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 
  2.7  พัฒนา ปรับปรุง และประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เขากับกระบวนการทํางาน    
ใหสอดคลองกับระบบขอมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.8  พัฒนาปรับปรุงและประยุกตใชโปรแกรมประยุกต (Application Software) เขากับ
กระบวนการทํางานของหนวยงานเพื่อนําไปใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและใหบริการ 
  2.9  ติดตามประเมินผลระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรูของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.10  สนับสนุนการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.11  สนับสนุนการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาของสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษา 
  2.12  สนับสนุนการจัดการศูนยสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 
  2.13  พัฒนาบุคลากรดานการจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศกึษา 
  2.14  พัฒนาปรับปรงุระบบการจัดการเรยีนรู ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร  
  2.15  ติดตามและประเมินผลการใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของ  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
  2.16  การยืมคอมพิวเตอรโนตบุค  โปรเจ็กเตอร  และการเขาถึงหอง server 
  2.17  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
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4. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
 ๑.  นางสาวเรณู  อุตรชัย  ตําแหนงนกัวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย  มีหนาทีแ่ละรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  ๑.๑  ควบคุม  ดูแล  กํากับ  ติดตาม  เรงรัด  ตรวจสอบ  กลั่นกรองงานทุกรายการและ
เสนอแนะการปฏิบัติงานของหัวหนางานและเจาหนาที่ในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย พรอมลงนามเสนอ
ผูบังคบับัญชาตามลําดับชั้น 
  ๑.๒  ใหคําปรึกษา แนะนําหรือแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย 
  ๑.๓  ประสานงานกับกลุม / หนวยงานตาง ๆ และหนวยงานอ่ืน ๆ ในการดําเนินงานของกลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ๑.๔  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานบริหารงานการเงนิและปฏิบัติงานดังน้ี 
   1)  เสนอชื่อแตงตั้งคณะกรรมการเก็บรกัษาเงิน 
   2)  ตรวจสอบการนําเงินเก็บรักษาและสงคลังจังหวัด 
   3)  ตรวจสอบการเบิกเงินทุกรายการ และลงนามกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
   4)  ตรวจสอบการจายเงินทุกประเภท และลงนามกอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
   5)  ตรวจสอบการลงบัญชีเงินทดรองราชการ 
  ๑.๕  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานบริหารงานพัสดุและปฏิบัติงานดังนี้ 
   1)  ปฏิบัติหนาที่หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ
   2)  ปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อ/จางในตําแหนงหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
   3)  ตรวจสอบการดําเนินการจัดซื้อ/จางทุกรายการเพื่อกลั่นกรองงานพัสดุท้ังหมดใหกับ 
ผูมอีํานาจลงนามอนุมัติ 
  ๑.๖  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงานบริหารงานบัญชีและปฏิบัติงานดังนี้ 
      1)  จัดทําสมุดเงินสด 
   2)  จัดทําทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 
   3)  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS 
   4)  บันทึกปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 
   5)  รายงานผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
    6)  ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS กับเจาหนาที่ 
ในกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
    7)  เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจาํป ในระบบ GFMIS 
  1.7  ปฏิบัติหนาที่การอนุมัติเงินในเครื่อง GFMIS 
  1.8  บันทึกรับและนําสงเงินเบิกเกินสงคืนในระบบ GFMIS 
  1.9  บันทึกรับสงเงินประกันสัญญาในระบบ GFMIS 
  1.10  บันทึกรับและนําสงเงินรายไดแผนดินในระบบ GFMIS 
  1.11  ตรวจสอบรายละเอียดการรับ – จายเงินประจําวัน 
  1.12  ตรวจสอบรายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
  1.13  จัดทํารายงานผลการบริหารเงนิงบประมาณประจําปใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  ๑.14  ประเมินผลการดาํเนินงานของขาราชการ  และลูกจางชั่วคราวที่อยูในความดูแล 
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  ๑.15  ปฏิบัติหนาท่ีในการลงนามสั่งจายเช็คทุกรายการ 
  ๑.๑6  อนุมัติสั่งจายน้ํามันเชือ้เพลิงเพื่อเติมรถยนตราชการในสังกัด สพป.ชม.๖ 
  1.17  งานอื่นๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการได ใหนางจันทรจีรา  คนเท่ียง  ปฏิบัติหนาที่แทน 

 2.  นางสาววัชรา  ถาวรวิจิตร  ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ  มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  2.1  จัดทําระบบจายตรงเงนิเดือนขาราชการ ลูกจางประจํา และโปรแกรม E-Money 
   -  เบิกเงินคาจางประจาํ 
   -  เบิกเงินสมทบ กสจ. 
   -  เบิกเงินงบบุคลากร 
    1)  เบิกเงินเดือนขาราชการ  
    2)  เบิกเงินวิทยฐานะ 
   -  เบิกเงินคาตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน 
   -  เบิกเงินประจําตาํแหนง 
   -  เบิกเงินสวัสดิการสาํหรับการปฏิบัติงานประจําสาํนักงานในพื้นที่พิเศษ 
   -  จัดทํารายการเปลี่ยนแปลงเงินเดือนและคาจางประจําเดอืน 
   -  จัดทํารายการเบิกทวนเงนิงบบุคลากร 
    -  จัดทําบัตรเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจาํ 
   -  จัดทําหนังสือรับรองภาษีการหักภาษี ณ ท่ีจายประจําป 
   -  จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดทาย 
  2.2  ปฏิบัติงานกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
   -  เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ (กบข.) 
   -  จัดทําทะเบียนคุม กบข. 
   -  การขอคืนเงิน กบข. ในเว็บไซต MCS Web 
  2.3  หักหนี้ขาราชการและลกูจางประจํา ประจาํเดือน 
  2.4  ประสานงานติดตอหนวยงาน/สมาคมภายนอก เรื่องการหักชําระหนี้ขาราชการประจํา  
  2.5  เบกิเงินงบดําเนินงาน(สาํหรับโรงเรยีนในสังกัด) 
   1)  คาวิทยากรภายนอก 
   2)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   3)  คาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา 
  2.6  เบิกเงินยืมทุกประเภทและตรวจเอกสารลางหนี้เงนิยืมใน งปม. และ นอก งปม.(สําหรับ
โรงเรียนในสังกัด) 
   2.7  ตรวจสอบหลักฐานการสงใชเงินยืมทุกรายการพรอมออกใบรับใบสําคัญ 
   2.8  จัดทาํทะเบียนคุมลูกหนี้เงนิในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (สําหรับโรงเรียน
ในสังกัด) 
  2.9  รายงานทางบัญชีประจาํเดือน สงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทุกเดือน 
   2.10  จัดทาํรายงานสถานะใชจายเงินงบประมาณประจาํเดือน ประจําป 
     2.11  การปรับปรุงบัญชี และปดบัญชีประจําป 
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  2.12  จัดทํารายงานการประเมนิผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการในระบบ KRS  
และ ปฏิบัติหนาที่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ ระบบ GAQA (Government  
Accounting  Quality  Assurance and  Evaluation  System) 
     2.13 รายงานวิเคราะห งบประมาณเก่ียวกับการเบิกจายเงิน เพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอ
ผูบังคบับัญชาในหนวยงาน  
  2.14  การเบิกเงนิคาเชาบานขาราชการ 
  2.15 ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ชี้แจง 
และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ ความ
รวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  
  2.16  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 ปฏิบัติงานแทน  นางจันทรจีรา  คนเที่ยง  กรณีลาหรือไปราชการ 

 3.  นางจันทรจีรา  คนเที่ยง  ตําแหนง นกัวิชาการเงินและบญัชีชํานาญการ มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  3.๑  จัดทาํรายละเอียดการรบั – จายเงนิประจาํวัน 
  3.๒  จัดทาํทะเบียนคุมการจายเงนิทุกประเภทและแจงใหผูมีสิทธิรับเงินทราบ 
  3.๓  จัดทาํรายละเอียดการรบัและนําสงเงิน ผานระบบ KTB Corporate Online 
  3.4  เรียกรายงานดานรับ ดานจาย ดานการนาํสง ผานระบบ KTB Corporate Online 
ประจําวันเพื่อรอการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบ 
  3.5  จัดทําทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบคอมพิวเตอร เพื่อใชในการโอนเงินผานระบบ 
KTB  Corporate  Online 
  3.6  แจงโอนเงินใหแกผูมีสิทธิรับเงนิผานเว็บไซต 
  3.7  จัดทํารายงานสรุปการเบิกเงนิประจําเดือน จากระบบ GFMIS สงคลังจังหวัดเชียงใหม 
  3.8  ตรวจสอบการโอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จากระบบ GFMIS 
  3.9  รวบรวมหลักฐานการจายเงินพรอมหลักฐานการเบิกเงิน สงงานบัญชี เฉพาะจายผาน
สวนราชการ 
  3.10 หักหนี้บํานาญและจัดทํารายละเอียดเงินเดือนบํานาญ 
  3.11 ประสานงานติดตอหนวยงาน/สมาคมภายนอก เร่ืองการหักชําระหนี้ขาราชการบํานาญ 
  3.12  รายงานเงนิคงเหลือประจําวัน 
  3.13  รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารในงบประมาณและเงินฝากนอกงบประมาณ 
  3.14  บันทึกลางหน้ีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
  3.15  บันทึกรับและนําสงเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 
  3.16  ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร และดําเนินการเบิกเงินฝากคลัง –เงินประกันสัญญาใหแก
ผูรับจางและโรงเรียนในสังกัด 
  3.17  ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ชี้แจง 
และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ ความ
รวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
  3.18  งานอื่นๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 ปฏิบัติงานแทน  นางสาววัชรา  ถาวรวจิิตร  กรณีลาหรือไปราชการ 
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 4.  นางสาวปทนา  ยานะแกว  ตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  มีหนาที่และ
รับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  4.๑  การปฏิบัติงานบรหิารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุนของสํานักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศกึษาในสังกัด 
   -  การดาํเนินการผานระบบสารสนเทศการจัดซื้อจัดจางภาครฐั e-GP 
(http://www.gprocurement.go.th)  
   -  การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง   
   -  การจัดหาพัสดุทั้งหมด 3 วิธี วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป วธิีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  
   -  จัดทําสัญญาและหลักประกัน    
   -  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
   -  การบริหารพสัดุ  
   -  งานเอกสารเก่ียวกับพัสดุ  จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพยสินเก่ียวกับ
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ การเก็บรักษาใบสาํคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพือ่รวบรวมไวเปนขอมูล 
ในการดําเนินงาน   
   -  รายงานวิเคราะห สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอ
ผูบังคบับัญชาในหนวยงาน  
  4.2 งานระบบเบิกจายของกรมบัญชีกลางในระบบ (GFMIS) ดําเนนิการงบลงทุนของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 และสถานศึกษาในสังกัด 
   -  ทําการผูก PO ในระบบ GFMIS  
   -  บันทึกการตรวจรับ  
   -  คนหาเลข PO หลังจากดําเนินการตรวจรบัเสร็จเรียบรอยโดยไดเลขตรวจรับ 
แลว สรางขอมูลหลักผูขาย  
   -  ระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Asset) โดยบันทึกรายการขอมูลหลักสินทรัพย  
การบันทกึรายการสินทรัพย ลางพักสินทรัพย 
   -  การขอเบิกเงินผาน GFMIS ของโรงเรียนในสังกัด 
  4.3 ดานงานเอกสารการเบิกจาย  
   -  จัดทําฎีกา จัดสงฎีกาเบิกเงิน งบประมาณโดยแยกเบิกตามแผนงาน โครงการ และ
หมวดเงนิงบประมาณ งบลงทุน และงบดําเนินงาน  
   -  จัดเก็บเอกสารที่สงเบิกจาย ฎีกางบลงทุน เพื่อใชในการตรวจสอบ 
   -  ติดตามใบเสร็จรับเงินจากผูรับจางหรือผูขาย  ควบคุมการเบิกจายงบลงทุนใหเปนไป
ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเรงรัดการเบิกจาย   
   -  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน ทุกงบประมาณ ใหสํานักงานคลังและ
สินทรัพย และสาํนักงานคลังจงัหวัดเชียงใหม  
  4.4 ดานงานบริหารงานสินทรัพย  
   - การขอขึ้นทะเบียนราชพัสดุ  
   - การขอใชที่ราชพัสดุ (การขอใชที่ราชพัสดุของสถานศกึษาท่ีขอใชที่ราชพัสดุในความ 
ดูแลครอบครอบของกระทรวง ทบวง กรม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น)  
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   - การขอใชที่ราชพัสดุ (การขอใชที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีขอใชที่ราชพัสดุในความดูแลครอบครองของสถานศกึษา สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา)  
   - การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ราชพัสดุ  
   - การสงคนืท่ีราชพัสดุ 4.5 ชวยปฏิบัติงานบัญชีสิ้นปงบประมาณ 4.6 งานสนับสนุน
สถานศึกษา  
   - ใหคาํแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบใหโรงเรียน 
ในสังกัด เพื่อความเขาใจอันดีในการปฏิบัติงาน และใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวง ใหความรู ความเขาใจ ให
คําปรึกษา แกไขขอปญหา อุปสรรค ใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๖ 
เก่ียวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และในการทํางานผานระบบการจัดซื้อจัดจาง 
ภาครัฐ e-GP  
   - ประชาสัมพันธหนังสือราชการ มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพัสดุ 
จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร แนวปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานพัสดุ ในกับสถานศึกษาทราบ และถือ
ปฏิบัติ  
   - ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร และดําเนินการเบิกเงินงบประมาณ งบลงทุน               
งบดําเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด 4.7 ดานการประสานงาน  
   - ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ชี้แจง 
และใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือ ความ
รวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย   
  4.8  งานอ่ืนๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
 ปฏิบัติงานแทน  นางสาวพรรณรีย  สุรักษ  กรณีลาหรือไปราชการ 

 5.  นางสาวพรรณรีย  สุรักษ  ตําแหนง พนักงานราชการ  มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
  5.1  ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางในวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีคัดเลือก ของโรงเรียน       
ในสังกัด และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบดําเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
  5.2  จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือบัญชีวัสดุ การเบิกพัสดุ การควบคุมวัสดุ รายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เพื่อใหสามารถตรวจสอบวัสดุตาง ๆ ไดโดยสะดวก  
  5.3  การเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการจัดซื้อจัดจางเพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคบับัญชาในหนวยงาน 
  5.4  จัดทําฎีกา เพื่อเบิกจายเงินงบประมาณโดยแยกเบิกตามแผนงาน โครงการ และหมวด
เงินงบประมาณผานระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) งบดําเนินงานของโรงเรียน     
ในสังกัดและเขตพื้นที่การศกึษา 
  5.5  จัดทําขอมูลผูขายตามระบบระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) 
  5.6  ดําเนินการบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ในงบ
ดําเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด 
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  5.7  ใหความรู ใหคาํปรึกษา เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๖ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของ และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) 
  5.8  ดูแลระบบการเบิกจายใบเสร็จรับเงินบนเว็บไซดหนวยงาน และควบคุมการรับใบเสร็จ 
ของโรงเรยีน 
  5.9    จัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ- สั่งจาง – บันทึกขอตกลง 
  5.10  ประชาสัมพันธหนังสือราชการ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพัสดุ 
  5.11  ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
  5.12  เบิกเงนิงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด งบดําเนินงาน ในระบบ GFMIS   
  5.13  ตรวจสอบรายงานสรปุการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS กับ ทะเบียนคุมฏีกาเบิก
จายเงินฯ หรือ passbook (ZAP_PRTW01)  วาถูกตองตรงกันหรือไม 
  5.14  ทํางานอ่ืนๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
  5.14 ปฏิบัติงานแทนนางสาวปทนา ยานะแกว และ นางสาวศุภลักษณ สุทธนะ กรณีลาหรือ
ไปราชการ 

 6.  นางสาวสายทิพย  วงคษา  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว  มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  6.1  เบิกเงินคาตอบแทนพนักงานราชการ 
  6.2  เบิกเงินคาครองชีพพนักงานราชการ 
  6.3  เบิกเงินประกันสังคมพนักงานราชการ 
  6.4  เบิกเงินงบดําเนินงานคาอาหารทําการนอกเวลา 
  6.5  เบิกเงินงบดําเนินงาน 
   1)  ลูกจางชั่วคราว 
   2)  ประกันสังคม 
  6.6  เบิกเงินงบดําเนินงานคาสาธารณูปโภค 
  6.7  เบิกจายเงินงบประมาณ/งบดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดบางโครงการ 
  6.8  จัดทําการอนุมัติเงินประจํางวด (ตรวจสอบ, แจงอนุมัติ, รายงาน) 
  6.9  จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด 
  6.10  จัดทําทะเบียนคุมเงนิประจํางวดท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจาํป 
ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 
  6.11 ชวยงานธุรการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 
   ปฏิบัติงานแทน นางสุณารี  ศรีจอมแจง กรณีลาหรือไปราชการ 

 7.  นางสุณารี  ศรีจอมแจง  ตําแหนง  ลูกจางชั่วคราว  มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  7.1  เบิกเงินงบอุดหนุน(เงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ) 
  7.2  ขาราชการ, ลูกจางประจํา, บํานาญเสียชวีิต 
   1)  เงินชวยพิเศษ 3 เดือน 
            2)  ขอรับเงินบําเหน็จตกทอด 
  7.3  เบิกเงินบําเหนจ็ดํารงชีพ อายุ 65 ป 
  7.4  จัดทําเรื่องการขอเงนิบํานาญของขาราชการที่เกษียณอายุ ,ลาออก หรือเสยีชีวิ  
  7.5  จัดทําเรื่องการขอรับเงนิบําเหน็จของลูกจางที่เกษียณอายุ, ลาออกหรือเสียชีวิต 
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  7.6  ขอหนังสือบําเหน็จค้ําประกันของขาราชการบาํนาญ 

  7.7  รับหลักฐาน ตรวจสอบความถูกตองและจัดเก็บหลักฐานการเบิก–จายเงิน(งบเดือน) 
   7.8  เบิกเงินงบดําเนินงาน(สาํหรับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาฯ) 
   1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   2)  คาใชจายในการประชุม อบรม สัมมนา 
  7.9  เบิกเงินยืมทุกประเภทและตรวจเอกสารลางหนี้เงินยืมใน งปม. และ นอก งปม. (สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
  7.10  จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้เงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  (สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา) 
  7.11  ตรวจสอบหลักฐานการสงใชเงินยืมทุกรายการพรอมออกใบรับใบสําคัญ 
  7.12  เบิกเงนิงบกลาง เบิกสวัสดิการคารกัษาพยาบาล และคาการศกึษาบุตร 
  7.13  ออกหนังสือรับรองสิทธิการเขารับการรักษาพยาบาล 
  7.14  ออกหนังสือรับรองสิทธิการศึกษาบุตร  
  7.15  ชวยงานธุรการกลุมบรหิารการเงนิและสินทรพัย 
  7.16  งานอื่นๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 ปฏิบัติงานแทน  นางสาวสายทิพย  วงคษา  กรณีลาหรือไปราชการ 

 8.  นางสาวศุภลักษณ  สุทธนะ  ตําแหนง  ลูกจางช่ัวคราว  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี ้
  8.๑  ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจางในวิธีเฉพาะเจาะจงวิธีคัดเลือก ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง งบดําเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเปนไปตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  8.2  จัดทํารายละเอียดบัญชี หรือบัญชีวัสดุ การเบิกพัสดุ การควบคุมวัสดุ รายละเอียด
คุณลักษณะครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ เพื่อใหสามารถตรวจสอบวัสดุตาง ๆ ไดโดยสะดวก  
  8.3  การเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารการจัดซื้อจัดจางเพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดําเนินงาน
รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทํารายงาน และนําเสนอผูบังคบับัญชาในหนวยงาน 
  8.4  จัดทําฎีกา เพื่อเบิกจายเงินงบประมาณโดยแยกเบิกตามแผนงาน โครงการ และหมวด
เงินงบประมาณผานระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) งบดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศกึษา 
  8.5  จัดทําขอมูลผูขายตามระบบระบบการบริหารการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS) 
  8.6  ดําเนินการบันทึกขอมูลจัดซื้อจัดจางผานระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ในงบ
ดําเนินงาน ของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 
  8.7  ใหความรู ใหคําปรึกษา เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๖ ในเรื่องการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวของ และระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP)  
  8.8  งานธุรการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 
  8.9  จัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ- สั่งจาง – บันทึกขอตกลง 
  8.10  ประชาสัมพันธหนังสือราชการ มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานพัสดุ 
  8.11  ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 
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  8.12  เบิกเงนิงบประมาณ งบดําเนินงาน ในระบบ GFMIS  เฉพาะในสวนของสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศกึษาฯ  เชน คาวัสดุ คาซอมแซมรถยนต  คาจางเหมารบริการ คาน้ํามันเช้ือเพลิง,นํ้าดื่ม , ขยะ 
  8.13  ตรวจสอบรายงานสรปุการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS กับ ทะเบียนคุมฏีกาเบิก
จายเงินฯ หรือ passbook (ZAP_PRTW01)  วาถูกตองตรงกันหรือไม 
  8.14 เบิกจายคาจางครธูุรการงบ 9,000 บาท,ครูผูทรงคุณวุฒิ และครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
  8.15  งานอื่นๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 ปฏิบัติงานแทน  นางสาวพรรณยี  สุรักษ  กรณีลาหรือไปราชการ 

5. กลุมบริหารงานบุคคล 

 1. นางสมพร  รุจิเลิศ  ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาที่
ผูอาํนวยการกลุมบริหารงานบุคคล  มีหนาท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
                        1.1  ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของหัวหนากลุมงานและเจาหนาท่ีในกลุมบริหารงานบุคคล  และลงนามเสนอผูบังคบับัญชาตามลาํดับชั้น   
                        1.2  ใหคําปรึกษา แนะนาํหรือแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในกลุม
บริหารงานบุคคล 
                        1.3  ประสานงานกับกลุม/หนวยตางๆ และหนวยงานอ่ืนใหการดําเนินงานของกลุม
บริหารงานบุคคล เปนไปดวยความเรยีบรอย  
                        1.4  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
                        1.5  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานวางแผนอตัรากําลังและกําหนดตําแหนง 
 1.  นางสาวเกศรา  ศรีวิชัย  ตําแหนง  พนักงานราชการ  ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมงาน
วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   ๑.๑  ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   ๑.๒  ใหคําปรึกษา แนะนาํ หรือแกไขปญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในกลุมงาน
วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
   1.๓  การวางแผนอัตรากําลัง/กรอบอัตรากําลังของบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา        
๓๘ ค (๒)  สาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
   1.4  การปรับปรุง การกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.5  การวิเคราะหภารกิจ และวางแผนอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลกูจางประจาํ ลกูจางชัว่คราว พนักงานราชการ 
   1.6  การวางแผนอัตรากําลัง/กรอบอัตรากําลังของสถานศกึษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  
   1.7  การเกลี่ยอัตรากําลัง โดยการตัดโอนตาํแหนงและอัตราเงินเดอืน/คาจาง ของ
ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และลูกจางชัว่คราว 
   1.8  การดําเนินงานตามยุทธศาสตรปรับขนาดกาํลังคนภาครัฐของคณะกรรมการกําหนด
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และควบคุมการใชตําแหนง 
   1.9  การรวบรวมขอมูลตามความตองการกําลังคนกับภารกิจของหนวยงานทางการศึกษา 
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   1.10  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   1.11  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางฉัตรหทัย นุตประพันธ ปฏิบัติหนาที่แทน 

 2.  นางฉัตรหทัย นุตประพันธ ตําแหนง พนกังานราชการ  ปฏิบัติงานในกลุมงานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
   2.๑  การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
   2.๒  การปรับเปลี่ยนตําแหนง/ตัดโอนตําแหนงลูกจางประจํา 
   2.๓  การรายงานขอมูลเกี่ยวกับงานวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.5  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
   2.6  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางสาวเกศรา ศรีวิชัย ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
 1.  นางสาววาสนา  จันทรพลอย ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  มีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
   1.1  ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะ  การ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกลุมงานสรรหา และบรรจุแตงตั้ง 
   1.2  ใหคําปรึกษา แนะนํา หรือแกไขปญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในกลุมงาน
สรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
    1.3  การใหออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชพี หรือกรณีอ่ืน ๆ 
เชน  ขาดคุณสมบัติ , ทุพพลภาพ , หยอนสมรรถภาพ 
  1.4  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือน 
  1.5  การตัดโอนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําใน
สถานศึกษาที่ถายโอนไปสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.6  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยเปนครู 
  1.7  การชวยราชการขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  1.8  การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือก  การคัดเลือก  ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ลูกจางประจาํ  พนักงานราชการ  ลูกจางชั่วคราว   
  1.9  การบรรจุกลับเขารับราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.10  การแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนง 
  1.11  การแตงตั้งผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  1.12  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  1.13  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  ตาํแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
  1.14  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา 
  1.15  การยายขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา โดยผลการ
สอบแขงขัน 
  1.16  การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตาํแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา  คร ูและศึกษานิเทศก  
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  1.17  การลาออกจากราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.18  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค (2) 
  1.19  การเปลี่ยนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตาํแหนงบุคลากรทาง
การศกึษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)   
  1.20  การยายขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค (2) และศกึษานิเทศก   
  1.21  การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) เพือ่เลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  
  1.22  การประเมินผลงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน  
  1.23  การยายขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหนงผูบริหารสถานศกึษา และ
ขาราชการครสูายงานการสอน 
  1.24  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.25  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางสมพร  รุจิเลิศ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

                    2.  นางสมพร  รุจิเลิศ   ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  มีหนาท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  2.1  การสั่งจาง / เลิกจาง  การลาออก ของพนักงานราชการ /ลูกจางประจํา/ ลูกจาง
ชั่วคราว 
  2.2  การยายลูกจางประจาํ 
   2.3  การประชาสัมพันธประกาศ รบัสมัคร คัดเลือก และสอบแขงขัน ขาราชการ พนกังาน
ราชการและลูกจางชั่วคราว 
   2.4  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย  
    2.5  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางสาววาสนา  จันทรพลอย ปฏิบัติหนาที่แทน 

กลุมงานบําเหน็จความชอบ  
                    ๑.  –วาง-  หัวหนากลุมงานบําเหน็จความชอบ  มีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  ควบคุม  ดูแล  กํากับ  ติดตาม  เรงรดั  ตรวจสอบ  กลั่นกรองและเสนอแนะ ปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีกลุมงานบําเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ 
               ๑.๒  ใหคําปรกึษา แนะนํา  หรือแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีในกลุมงาน        
 บําเหน็จความชอบ และงานทะเบียนประวัติ  
  ๑.๓  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๑.๔  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) 
  ๑.๕  การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรณพีิเศษ 
  ๑.๖  การควบคุมทะเบียนถือจายอัตราเงนิเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)   
                  ๑.๗  การปรับพอกอัตราเงนิเดอืน, คาจาง ที่ไดรบัเพิ่มข้ึนหรือสูงขึ้น  
                  ๑.๘  การขอเงินคาตอบแทนรายเดือน 
                  ๑.๙  การจัดทําขอมูล P-OBEC 
  ๑.๑๐  การจายตรงเงินเดือน    
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   ๑.๑๑  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
                         1.12  การรายงานการตัดโอนอัตราเงนิเดือนขามหนวยเบิก 
  ๑.๑3  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางสาวชรินทรยา  ผิวรวมชาติ  ปฏิบัติหนาที่แทน 

                    ๒.  นางสาวชรินทรยา ผิวรวมชาติ ตําแหนงลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานในกลุมงานบําเหนจ็
ความชอบ  มีหนาที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
  ๒.๑  การจัดทําขอมูลและการใชโปรแกรมจายตรงคาจาง 
  ๒.2  การจัดทําขอมูลและการใชโปรแกรมจายตรงเงนิเดือน 
  ๒.๓  การจัดทําขอมูลและการใชโปรแกรม  P-OBEC 
  ๒.๔  การจัดทําขอมูลและการใชโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส (CMSS) 
            2.5  การเลื่อนคาจางลูกจางประจํา 
  2.6  การเลื่อนคาจางของลูกจางประจาํเปนกรณีพิเศษ 
  2.7  การปรับอัตราคาจางของลูกจางประจาํ 
  2.8  การเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ 
  2.9  การปรับคาตอบแทนพนักงานราชการ 
  2.10  การจัดทําบัญชีถือจายอัตราเงินเดือน อัตราคาจาง 
  2.11  การควบคุมทะเบียนถือจายอัตราเงินเดือน อัตราคาจาง 
  2.12  การขอเงินวิทยฐานะและเงินประจาํตําแหนง 
  2.13  การขอรับเงนิรางวัลประจําป 
  2.14  การจายตรงคาจางประจํา 
  2.15  ทําหนาที่ธุรการกลุมงานบําเหน็จ ติดตามแฟมงาน การเบิกจายพัสดุ จัดทําทะเบยีน
คุมหนังสือราชการ ดําเนนิการเก่ียวกับการประชุมของกลุมงานบําเหน็จ การบริหารงานดานสวสัดิการตางๆ 
  2.16  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

กลุมงานทะเบียนประวัติ   
 1. นางสาวณัฏฐดารินทร  เคหะนิด  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนากลุมงานทะเบียนประวัติ  มีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  1.1  การจัดทําแฟมประวัต ิก.พ. ๗ ของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาบรรจุ
แตงตั้งใหม 
  1.2  การจัดทํา/เปลี่ยนแปลงขอมูล  เก็บรักษา  แฟมประวตัแิละ ก.พ. ๗ 
  1.3  การดําเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติและก.พ. ๗ ของขาราชการ ลูกจางประจาํ ที่ออก
จากราชการถึงแกกรรม  ยายสังกัด และการจัดสงแฟมประวัติ ก.พ.๗ 
  1.4  การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิก กสจ. , กบข. 
  1.5  การขอแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการ , ลูกจางประจํา 
  1.6  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
  1.7  การจัดทําขอมูลการเบิกจายคารักษาพยาบาล (จายตรง)    
  1.8  การใหบริการสําเนาแฟมประวัติ และ ก.พ.๗  
     1.9  การขอเพิ่มวุฒิการศกึษาในทะเบียนประวัติ 
                        1.10  การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีไดรับเพ่ิมข้ึนหรือสูงข้ึน 
                        1.11 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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  1.12  การจัดทําบัตรประจาํตัวเจาหนาท่ีของรัฐ 
  1.13 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
     1.14  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ใหนางสาวจิราพร ตายานะ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 2. นางสาวจิราพร ตายานะ มีหนาท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
     1.1  การบันทึกวันลาประจําปในแฟมประวัติขาราชการ  ลูกจางประจํา   
  1.2  การควบคุมวันลาของขาราชการ  ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว และพนักงานราชการ  
  1.3  การขออนุญาตลาอุปสมบทและประกอบพิธีฮัจย 
  1.4  การจัดทําหนังสือรับรอง 
  1.5  การขอยกเวนการเกณฑทหาร 
  1.6  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
  1.7  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
  1.8  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวณัฏฐดารินทร เคหะนิด  ปฏิบัติหนาที่แทน 

กลุมงานธุรการ 
 1.  นางสาวจิราพร  ตายานะ ตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว มีหนาที่รบัผิดชอบและปฏิบัติงาน  
ดังนี ้
  1.1  จัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการ 
  1.2  ทําหนาท่ีธุรการของกลุมบริหารงานบุคคล 
  1.3  ติดตามแฟมเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖   
  1.4  การเบิกจายพัสดุ  และการจัดทาํทะเบียนควบคมุพัสดุของกลุมบริหารงานบุคคล 
  1.5  การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมบริหารงานบุคคล การบริหารงาน     
ดานสวัสดิการตาง ๆ ของกลุมบริหารงานบุคคล 
  1.6  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  1.7  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวชรินทรยา ผิวรวมชาติ ปฏิบัติหนาที่แทน 

6.  กลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

    1. นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการกลุมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาท่ีปฏิบัติและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
  1.1  ควบคุม ดูแล กํากับ ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะ การปฏิบัติงาน
ของหัวหนากลุมงานและเจาหนาท่ีในกลุมงานพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  และลงนามเสนอ
ผูบังคบับัญชาตามลาํดับชั้น   
  1.2  ใหคําปรึกษา แนะนําหรอืแกไขปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ในกลุมงาน
พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3  ประสานงานกับกลุม/หนวยตางๆ และหนวยงานอ่ืนใหการดําเนินงานของกลุมงาน
พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  
  1.4  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 2.  นางสาววิไลยพร ปญญาปน ตําแหนงลูกจางช่ัวคราว  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน   ดังนี้ 
  2.1  ประสานงานกับกลุม/หนวยตางๆ และหนวยงานอ่ืนใหการดําเนินงานของกลุมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย  
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  2.2  การขออนุญาตไปตางประเทศของขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
  2.3  การรายงานขอมูลผูไดรับอนุญาตไปตางประเทศ 
  2.4  การขออนุญาตไปราชการ 
  2.5  ดาํเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงต้ัง 
  2.6  ดาํเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
  2.7  ดาํเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ  
  2.8  ปฏิบัติงานสงเสริม สนบัสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
  2.9  ดาํเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือ 
ตางประเทศ  
  2.10  ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2.11  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย               
     2.12 การประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 
     2.13 การแตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 
                         2.14 การแตงตั้งครูผูชวยใหดํารงตําแหนงครู 
  2.15 ทําหนาท่ีธุรการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ติดตามแฟมงาน การเบิก 
จายพัสด ุจัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการ ดําเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในของกลุม การบริหารงานดาน
สวัสดิการตางๆ 
                         2.16  กรณีไมสามารถปฏิบัติงานได ให นางสาวดากานดา วงศพิพัฒนทวีป  ปฏิบัติหนาที่แทน 

7.  กลุมนเิทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

๑. นางสาวเกษแกว ปวนแดง ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่กํากับ ติดตามเรงรัดอํานวยความสะดวก
ประสานงานใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะ และแกไขปญหาตาง ๆ ในกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหนาที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๑.๑ จัดระบบการทํางานอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานประสานงานกับกลุมตาง ๆ    
ในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพื้นที่
การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 

๑.3 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
๑.4 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ       
๑.5 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษา 
๑.6 งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
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๑.7 งานนิเทศ  กํากับ ติดตาม ดูแลชวยเหลือและพัฒนาเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จอมทองและอินทนนท 

๑.8 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรยีนรูศิลปะและภาษาไทย   
1.9 รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๑.9.๑ โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

๑.9.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูหลักภาษาไทย
โรงเรียนในสังกัด 

๑.9.3 โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๑.10 งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.11 งานอ่ืนๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๑.12 ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษ ีกรณีลาหรือไปราชการ 
 

๒. นางเตือนใจ  ณ รังษี  ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม     
งานวัดและประเมินผลการศึกษา และกลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีและ
รับผิดชอบงานดังนี้     

๒.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะหวิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
๒.2 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและใหคําปรึกษาดานการวัดและประเมินผลการศึกษา   

ตามหลักสูตรของสถานศกึษา การรายงานผลการเรียนดวยโปรแกรม SchoolMIS และการจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา 
๒.3 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษาที่เปนมาตรฐาน และการจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานการศึกษาอยางเปนระบบ 
๒.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 
๒.5 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๒.6 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.7 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๒.8 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 
๒.9 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา 
๒.10 งานนิเทศติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาทาขาม และกลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศกึษาพัฒนศึกษา 
๒.11 รับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๒.11.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด 
๒.11.2 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก  

(วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
๒.11.3 โครงการเรงรัดการยกระดับคุณภาพผูเรยีนสูความพรอมในการประเมินผล 

นักเรียนนานาชาติ (PISA) (วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
2.11.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 

(SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. 
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2.11.5 โครงการบานนักกวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
สํานักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

2.11.6 โครงการขับเคลื่อนการสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) สูสถานศกึษา  

2.11.7 โครงการพัฒนาโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซอีดี (โรงเรียนประชารัฐ) 
๒.12 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๒.13 ปฏิบัติงานแทน นางสาวเกษแกว  ปวนแดง และนางวัฒนา ประทรวงศักดิ์ กรณีลาหรือไปราชการ 

๓. นางพรรณี  กันใหม  ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพเิศษ  ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาที่และรับผิดชอบงานดังน้ี     

๓.๑ งานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.3 งานนิเทศติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาโมคคลัลานและแมสอย  
๓.4 งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
3.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

3.5.1 โครงการยกระดับคณุภาพการศึกษาโรงเรยีนในสังกัด กลุมสาระการเรียนรูหลัก ภาษาไทย 
3.5.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโรงเรยีนในสังกัด 
3.5.3 โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานโรงเรยีนในสังกัด 
3.5.4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ (ทวิภาษา) 
3.5.5 โครงการเรงรัดการยกระดับคุณภาพผูเรียนสูความพรอมในการประเมินผล

นักเรยีนนานาชาติ (PISA) (การอาน) 
3.5.6 โครงการพัฒนาโรงเรียนนํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
3.5.7 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
3.5.8 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
3.5.9 โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา   
3.5.10 โครงการพัฒนาเดก็และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) 

3.6 งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
3.7 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
๓.8 ปฏิบัติงานแทน นางสาวกัลยา วงศวรรณ กรณีลาหรือไปราชการ 

๔. นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา   
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๔.๑ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย  
๔.๒ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนรวม 
๔.๓ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๔.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๔.๕ งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาสามัคค ี  
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๔.๖ งานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) รบัผิดชอบ  

4.7 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
๔.7.1 โครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
๔.7.2 โครงการเรียนรวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) 
๔.7.3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๔.7.4 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณเรียนรู 

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 
๔.7.5 โครงการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษารวมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาค  

ทางการศึกษา (กศส.) และมูลนิธิสตารฟซคันทรีโฮม 
๔.7.6 โครงการนักจิตวิทยาประจําเขตพื้นที่การศึกษา 
๔.7.7 งานการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจําเขตพื้นที่การศึกษา 
๔.7.8 โครงการวิจัยรวมกับ สพฐ. 

๔.8 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
๔.9 ปฏิบัติงานแทน นางสาวนันทยา  วงศชัย กรณีลาหรือไปราชการ 

๕. นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรือง ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนาที่และรบัผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๕.๑ งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
๕.๒ งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ 
๕.๓ งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษา 
๕.๔ งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
๕.5 งานนเิทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษาทาผา-เทพพนม 
๕.6 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  
5.7 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๕.7.1 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูหลัก ภาษาไทย 
๕.7.2 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเตรยีมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21 (Active Learning) 
๕.7.3 โครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
5.7.4 โครงการเรียนรวม (การจัดการศึกษาพิเศษ) 
5.7.5 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ป) อยางมีคุณภาพ ดวยการจัดประสบการณ

เรยีนรู วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย สสวท. 
๕.8 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
๕.9 ปฏิบัติงานแทน นายกฤชพล ธีระเขมรักษ กรณีลาหรือไปราชการ  
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๖. นางสาวนันทยา วงศชัย ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่กลุมงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 

๖.๑ งานสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
๖.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
๖.๓ งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษากัลยานิวัฒนาและกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนศกึษา 
๖.๔ งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม ดังนี้ 
6.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการดังนี้ 

6.5.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูหลัก 
(วิทยาศาสตร)  

6.5.2 โครงการสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
6.5.3 โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม/แหลงเรียนรูในโรงเรียน 
6.5.4 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมทักษะอาชีพ 
6.5.5 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา 

๖.6 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
๖.7 ปฏิบัติงานแทน นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา กรณีลาหรือไปราชการ 

๗. นางวัฒนา ประทรวงศักด์ิ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่      
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีหนาที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

๗.๑ งานสงเสริมการวัดและประเมินผลการศึกษา และศึกษาวิเคราะหวิจัยระบบงานวัดผลประเมินผล 
๗.2 งานสงเสริมพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
๗.3 งานติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๗.4 งานทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ทดสอบดวยขอสอบกลาง) 
๗.5 งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗.6 งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗.7 งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศกึษา 
๗.8 งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา 
๗.9 งานนิเทศ ติดตามกํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาแมนาจร 
๗.10 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา   
7.11 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

๗.11.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา 

๗.11.2 โครงการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายป ดวยขอสอบมาตรฐานกลาง  
๗.11.3 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ปองกัน

การทุจรติ” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
๗.12 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
๗.13 ปฏิบัติงานแทน นางเตือนใจ ณ รังษี กรณีลาหรือไปราชการ 
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8. นายกฤชพล  ธีระเขมรักษ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่กลุมงานนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผลระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังน้ี 
8.1 งานสงเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู 
8.2 งานสงเสริมและพัฒนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือและเนตรนารี) 
8.3 งานสงเสริมสนับสนุนเครือขายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของและชุมชน 
8.4 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษา 
8.5 งานศึกษาคนควา วิเคราะหวิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
8.6 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาประจิมพัฒนา 
8.7 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา และกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  
8.8 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

8.8.1 โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
8.8.๒ โครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศกึษาและ พลศึกษา 
8.8.๓ โครงการเพศวิถีศึกษา  
8.8.๔ โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก  
8.8.๕ โครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟงและพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ 

ผูใหญ ตามพระราชดําริ ฯ 
8.8.๖ โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนในสังกัด 
๘.8.๗ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และเตรยีมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษที่ 21  
8.9 งานลูกเสือ 
8.10 งานสงเสริมและปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
8.11 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
8.12 ปฏิบัติงานแทน นางสาวจิรัชญา  พัดศรีเรอืง กรณีลาหรือไปราชการ 

 
9. นางสาวกัลยา วงควรรณ ตําแหนง ศึกษานิเทศก ชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่กลุมงาน

สงเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาท่ีและรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
9.๑ งานสงเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9.๒ งานศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
9.3 งานนิเทศ ติดตาม กํากับดูแลชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาเบญจมิตร 
9.4 งานพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วิทยาการ

คํานวณ) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (อังกฤษ) 
9.5 รับผิดชอบงานนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 

9.5.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรยีนรูหลักวิทยาศาสตร 
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9.5.2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
9.5.3 โครงการโรงเรียน DLIT/DLTV 
๙.5.๔ โครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

9.6 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณโรคติดตอเชื้อไวรัส 2019 (Covid 19) 
9.7 การจัดการเรียนการสอนออนไลนบนแพลตฟอรมออนไลน  Digital Education 

Excellence Platform : DEEP  
9.8 การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเขมผานระบบออนไลนตามกรอบ CEFR 
9.9 ศูนยเฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (Covid 19) ระบบ E-covid report 
9.10 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
9.11 ปฏิบัติงานแทน นางพรรณี กันใหม กรณีลาหรือไปราชการ 
 

10. นางสาวชนิดา  คําภิโล  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  มีหนาที่  และรับผิดชอบงาน 
ดังนี ้

10.๑ งานสารบรรณ ไดแก การรับ-สงหนังสือราชการภายใน การจัดทําหนังสือราชการ
ภายใน การจัดเก็บหนังสือราชการภายใน  

10.2 ดูแลการจัดการประชุม อบรม ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  งานรับรอง
และพิธีการตางๆ โดยเตรียมเอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตาง ๆ เพ่ือใชในการจัด   
การประชุม อบรม จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม งานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
กลุมงานสงเสรมิและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

10.3 รวมเปนเจาหนาที่ในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ 
10.4 งานปฏิคม งานการเงิน และงานพัสดุของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
10.5 ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ           

ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม ดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุม ใหครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  

10.6 ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนนุการบริหารสํานักงาน
ในดานตางๆ ที่เก่ียวกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

10.7  ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความตองการ  และความจําเปน   
ในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโดยการจัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนใหความรูในการพัฒนาความรูในวิชาชีพ 

10.8 วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงาน มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

10.9 วิเคราะหนโยบายของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงานตามโครงการ เพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค แผนปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียนในสังกัด 

10.10 ตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน เอกสารการลางหนี้เงินยืม เอกสารการจัดประชุมตาม
โครงการ เอกสารการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรและตามโครงการที่กลุมงานนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศกึษา  
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10.11 จัดทาํระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศกึษา 
10.12 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ  ข าวสารของกลุมนิ เทศ ติดตาม และประเมินผล             

การจัดการศึกษาในเว็บไซดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
10.13 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
10.14 ปฏิบัติงานแทน  นางสาวภิญรมณ  นันตะภูมิ  กรณีลาหรือไปราชการ 

 
11. นางสาวภิญรมณ นันตะภูมิ    ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  มีหนาที่และ

รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
11.๑  งานสารบรรณ ไดแก การรับ-สงหนังสือราชการภายนอก การจัดทําหนังสือราชการ

ภายนอก การจัดเก็บหนังสือราชการภายนอก และการใหยืมหนังสือราชการภายนอก 
11.2 ดูแลการจัดการประชุม อบรม  ข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               

งานรับรองและพิธีการตางๆ โดยเตรียมเอกสารการนําเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานตาง ๆ 
เพื่อใชในการจัดการประชุม อบรม จัดทําบันทึกและรายงานการประชุม งานกลุมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู กลุมงานวัดและประเมินผลและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

11.3 จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
11.4 รวมเปนเจาหนาที่ในการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆ 
11.5 งานดูแลรักษาอาคารสถานที่ ของกลุมนิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
11.6 ประสานงานกับกลุมอ่ืนในสํานักงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ           

ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม ดําเนินงานประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุม  ใหครู 
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ  

11.7 ศึกษา วิเคราะหเก่ียวกับขอมูล สถิติ เพื่อทําสรุปรายงานสนับสนนุการบริหารสํานักงาน
ในดานตางๆ ที่เก่ียวกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6  

11.8  ศึกษา วิเคราะห สรุปรายงาน จัดทําขอเสนอเพื่อกําหนดความตองการและความจําเปน  
ในการพัฒนาขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษาโดยการจัดทําโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนใหความรูในการพัฒนาความรูในวิชาชีพ 

11.9 วิเคราะห กลั่นกรอง และจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน โครงการ เพื่อใหเปนไป
ตามแผนงาน มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11.10 วิเคราะหนโยบายของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน        
ตามโครงการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค แผนปฏิบัติการนิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรยีนในสังกัด 

11.11 สรุปรายงานผลการนิเทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
11.12 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
11.13 ปฏิบัติงานแทน  นางสาวชนิดา  คําภิโล  กรณีลาหรือไปราชการ 
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8. กลุมสงเสริมการจดัการศกึษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่จัดตั้ ง ข้ึนตามมาตรา 37                           
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหนาที่                      
ในการดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด หรือกฎหมายอื่น อาศัยอํานาจความมาตรา 37 วรรคสองและวรรคทาย                      
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายใหปฏิบัติงานและ
กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา                          
และลูกจางชั่วคราว กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ดังน้ี 

 แนวคิด 
 งานสงเสริมการจัดการศึกษา เปนงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเนนการบูรณาการการจัดการศึกษา                       
ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นําแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประกอบ                             
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดาน รางกาย จิตใจ สังคม สติปญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน องคกรนักเรียน สิทธิเด็ก                         
การจัดหาทุน-กองทุนการศึกษา เพื่อชวยเหลือผูเรียนทั้งเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งสงเสริมใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ                      
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน รวมจัดการศึกษาที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูเรียนรวมทั้ง
ปฏิบัติตามพันธกิจท่ีไดมีการลงนามในความตกลงรวมกันระหวางประเทศ การรองรับประชาคมอาเซียน                           
ในดานการจัดการศึกษาทั้งการแลกเปลี่ยนและการสงเสริมการจัดการศึกษา ตลอดจนการดําเนินงานอ่ืนๆ                     
ท่ีเก่ียวของ 

 วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยภายใต                   
ความรวมมือของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานบันทางศาสนา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน
ทุกรูปแบบใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 2.  เพื่อสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ผูรับบริการทางการศึกษาใหสมบูรณโดยสงเสริม                      
ใหสถานศึกษาจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และเพื่อสงเสริมใหมีจริยธรรม คุณธรรม วินัย โดยเนนกีฬา 
นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหารและการปฏิบัติตนตามระบบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข       
 3.  เพื่อสงเสริมสิทธิเด็ก การจัดหาทุน กองทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาใหกับ                       
เด็กนักเรียนท้ังเด็กปกติ เด็กดอยโอกาส เด็กบกพรอง เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษดวยการระดม
ทรัพยากรจากทุกฝาย 
 4.  เพื่อสงเสริมกิจการพิเศษ ที่เปนการสรางความมั่นคงและประสานเครือขายทุกระดับ                       
ไปสูการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดจนขอตกลงรวมกันระหวางประเทศในการจัดการศึกษา
ท้ังแลกเปลี่ยน และสงเสริมสนับสนุนเพื่อพัฒนาการศึกษารวมกัน 
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 การมอบหมายงานใหขาราชการปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

 ๑. นางทองสุข  ปยะวงษ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาที่
ผูอาํนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.1 ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม เรงรัด และใหคําปรึกษาแนะนํา การปฏิบัติงานของ
ขาราชการในกลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา 
  1.2 วางแผนและพัฒนางานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ไดแก  
    - สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา                 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
    - สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัว องคกร 
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
    - ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทอง ถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา 
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
    - สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด                     
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธินักเรียนเด็กเยาวชน
และงานกิจการนักเรียน 
    - สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
    - ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข                    
และคุมครอง ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา  
    - สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศกึษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    - สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 
    - ประสาน สงเสริมการศึกษา กับการศาสนา และการวัฒนธรรมดําเนินงานวิเทศ
สัมพันธ 
    - ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย          
    - สํารวจ วิ เคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิต วิทยากับนักเรียน                   
เพื่อคนหา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด 
บุคลิกภาพ สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 
    - ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูที่เกี่ยวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัด
ครอบครัว เพื่อการบําบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือปญหาที่ซับซอน เชนพฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การใชความรุนแรง ฯลฯ 
    - ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ สงเสริมพัฒนาการในระดับ
เบ้ืองตน เพื่อใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว
หรือวิธีการแกปญหาใหเหมาะสม 
    - ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ 
    - สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกไขพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือ
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดําเนินชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
    - การวางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางาน                          
ของหนวยงาน หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  
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    - ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่
เก่ียวของเพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
    - ประสานการสงตอ ไป ยังหน วยงานภายนอก กรณีที่ นั ก เรียนตองการ                          
ความชวยเหลือเฉพาะดานและการรับสงกลับเขาสูระบบโรงเรียน 
     - เผยแพรประชาสั มพันธความรู วิ ช าการจิตวิทยา  วิช าการที่ เ ก่ีย วข อง                              
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจ ปรับใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
    - ถายทอด ฝกอบรม องคความรู เทคโนโลยีดานจิตวิทยา จัดทําแผนการฝกอบรม                   
เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ 
  1.3 พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชา ในงานที่
เจาหนาที่ในกลุมเสนอใหเปนไปดวยความถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติแบบ
แผนตลอดท้ังนโยบายของราชการเปนไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
  1.4 ใหคําปรึกษา แนะนํา กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัด การปฏิบัติงานตามกรอบ                                    
ภาระงาน กลุมสงเสริมการจัดการศกึษา 
  1.5 ประสานและสงเสรมิสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
   1. งานสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  
  1.6 งานความมั่นคงแหงชาติ 
   1. งานโครงการจัดการศึกษาในหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง (อพป.) 
   2. งานโครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
   3. งานสงเสริมการศกึษาในพื้นที่ชายแดน 
     1.7 การจัดการศกึษาในพื้นที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
  1.8 การจัดการศึกษาเด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธ 
  1.9 การจัดการศึกษาพื้นที่พิเศษ 
  1.10 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณ ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดใหนางธัญชนก จิตตะไพบูลย  ปฏิบัติหนาที่แทน 

  2.  นางธัญชนก  จิตตะไพบูลย ตําแหนง นกัวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่รับผิดชอบ
และปฏิบัติงานดังน้ี 

  2.1 ปฏิบัติหนาที่ราชการแทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา ในกรณีติดราชการ 
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
  2.2 สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั 
   1. การจัดการศึกษาในระบบ 
    1.1 งานสงเสริมใหมีการกําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินการจัดการศึกษา
ต้ังแต ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
    1.2 การจัดการศกึษาในพื้นท่ีภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
    1.3 การจัดการศกึษาแด็กไรสัญชาติ เด็กตางชาติพันธุ 
    1.4 การจัดการศกึษาพื้นที่พิเศษ 
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    1.5 การแกปญหาเดก็ตกหลน เด็กกลุมเสี่ยง และเด็กออกกลางวัน 
    1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศกึษา 
      - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
      - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา  
      - การตรวจสอบวุฒแิละการรับรองความรู 
      - การจัดซื้อแบบพิมพทางการศกึษา 
   2. การศกึษานอกระบบ 
    2.1 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบใหเชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั 
    - การใหอนุญาตสํานักงาน กศน.จัดการศึกษาใหกับเด็กที่มีความจําเปนไมสามารถ
เรยีนในระบบได 
    2.2 สงเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก 
   3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
    - งานสงเสรมิใหสถานศึกษา หนวยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษารวมวางแผนและ
กําหนดแนวทางในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัว องคกร ชุมชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
  2.4 ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับ
นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
   - งานสงเสรมิการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  2.5 สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   1. งานการจัดการศึกษาโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
    - งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและของบรมวงศานุวงศทุกพระองค 
  2.6 สงเสริมแหงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
    1. งานสงเสริมการพัฒนาศกัยภาพแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหเหมาะสมตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาและจัดทะเบียน     
  2.7 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 กรณี ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดใหนางธนิตา  สุขสมบูรณ ปฏิบัติหนาที่แทน 

  3. นางธนิตา  สุขสมบูรณ  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มีหนาท่ีรับผิดชอบ                            
และปฏิบัติงานดังน้ี 
  3.1 สงเสริมการจัดการศกึษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ  
  3.2 การสงเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
   1. การพัฒนาอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สสวท.) 
   2. การแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรโอลิมปกแหงประเทศไทย 
   3. การดําเนินงานของมูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร
ในพระอุปถัมภสมเด็จพระนางเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร 
   4. การคดัเลือกนักเรียนเพ่ือศึกษาตอ 
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  3.3 โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
  3.4 การคดัเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน 
  3.5 การดาํเนินงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   - การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล ตามขอมูล DMC 
   - การคัดกรองและแกปญหานักเรียน เปน 4 กลุม ไดแก กลุมที่มีความสามารถพิเศษ 
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
   - การสงเสริมสนับสนุนเดก็พิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
   - การสงเสริมพัฒนานักเรียนดวยกิจกรรมตาง ๆ 
   - การปองกันและแกไขปญหาใหนกัเรียนดวยกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 
   - การประสานงานทีมสหวิชาชีพ 
   - การเย่ียมบานนักเรียน 
   - การดําเนินงานขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  3.6 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย  
 กรณ ีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดใหนางสาวณัฐกฤตา  ทองศรี ปฏิบัติหนาที่แทน 

  4. นางสาวณัฐกฤตา  ทองศรี  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหนาที่รับผิดชอบ                            
และปฏิบัติงานดังน้ี 

  4.1 สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตร
นารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศกึษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธินักเรียนเด็กเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียน 
   1. งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
   2. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย  
    2.1 ปฏิบัติงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมผลิตผลเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวัน งานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน งานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และงาน
สหกรณโรงเรยีน 
    2.2 สรางความเขาใจ และสงเสริมการดําเนินงานสุขภาพอนามัยนักเรียน/อาหาร
กลางวัน อาหารเสรมิ (นม) ในโรงเรียน โครงการสงเสริมสุขภาพ การคุมครองผูบริโภคในโรงเรียน (อย.นอย) 
    2.3 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนจัดสภาพแวดลอมใหถูกสุขลักษณะและเฝา
ระวังติดตาม ดูแลภาวะโภชนาการ และสุขาภิบาล สนับสนนุปองกันโรคระบาด โรคติดตอรายแรง 
    2.4 ประสานเก่ียวกับสุขภาพอนามัยกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
    2.5 ติดตาม ปรับปรุง ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    2.6 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพอนามัย 
   3. งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  
    3.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมฝกทักษะดานกีฬาและ
นันทนาการ 
    3.2 สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง
ความสามัคคีในหมูคณะและพัฒนาทักษะทางดานกีฬา 
    3.3 ประสานงานและสนับสนุนการฝกทักษะความสามารถเฉพาะทางดานกีฬา
ชนิดตาง ๆ เพื่อความเปนเลิศ 
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    3.4 สงเสริมใหชุมชนใชอุปกรณกีฬา สนามกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะทางดานกีฬาและ
นันทนาการ 
    3.5 ประสานและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการหลายรูปแบบ 
    3.6 ประสานการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    3.7 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการกีฬาและนันทนาการ   
   4. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน  
    4.1 งานสงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ฝกอบรม กิจกรรมคายพักแรมและเดินทางไกล กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ในระดับสถานศึกษา ระดับเครือขายฯ 
และระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
    4.2 งานสงเสริมใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน บุคลากรทางการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและนักศึกษาวิชาทหาร 
    4.3 งานคัดเลือกโรงเรียนและผูบังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และผูบําเพ็ญ
ประโยชนที่มีผลงานดีเดน และการจัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ 
    4.4 งานดําเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี เหรียญ
ลูกเสือย่ังยืน และเข็มกาชาดสมนาคณุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    4.5 งานสนับสนุนกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามกิจกรรม
ของนักเรียนในทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเครือขาย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค 
และระดับชาติ 
    4.6 งานดําเนินการสรรหาและแตงต้ังคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและ
งานดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการ แนวทาง     
ในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการลูกเสือเขตพื้นที่การศกึษา  
    ๔.๗ งานดําเนินการจัดเก็บเงินคาบํารุงกิจการลูกเสือของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
    ๔.8 งานประสาน ติดตาม นเิทศและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมลกูเสือของเขต 
พื้นท่ีการศกึษา 
    ๔.๙ งานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 
และผูบําเพ็ญประโยชน ประจําปของเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๕. งานสงเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย วินัยนักเรียน 
    ๕.๑ สงเสริมใหสถานศึกษาวางแผนจัดกิจกรรมประชาธิปไตยใหเปนแหลงเรียนรู 
เก่ียวกับกระบวนการประชาธิปไตยของนักเรียน 
    ๕.๒ สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดทําระเบียบวาดวยความประพฤตินักเรียน          
การแตงกาย การรวมกิจกรรม 
    ๕.๓ ประสานการติดตาม นิ เทศและประเมินผลการปฏิบัติ กิจกรรมและ          
การประชาสัมพันธ 
   6. งานสภานักเรียน สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็ง องคกรสภานักเรียน           
เด็ก เยาวชนในสถานศึกษา  
    ๖.๑ สงเสริมพัฒนาความเขมแข็งในองคกรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 

    ๖.๒ สนับสนุนการจัดตั้งสภานักเรียนในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศกึ/จังหวัด/ชาติ  
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    ๖.๓ สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมโครงการและสมัชชานักเรยีนในทุกระดับใหมี
ประสิทธิภาพ 
    ๖.๔ การคดัเลอืกโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 
    ๖.๕ งานอื่นๆ ที่เ ก่ียวของกับงานสงเสริม พัฒนาสรางความเขมแข็งองคกร        
สภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
   ๗. งานสงเสริมพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน 
   8. การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม ภัยคุกคามของนักเรียนในสถานศึกษา 
    8.๑ ภัยฝุนละออง 
    8.๒ ภัยโควิด-๑๙ 
    8.๓ ภัยจากโรคติดตออ่ืนๆ 
  4.2 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  กรณี ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดใหนางสุพิชญา แสนวิชัย ปฏิบัติหนาที่แทน 

 5. นางสุพิชญา  แสนวิชัย ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๕.๑ โรงเรียนกองทุนการศกึษา 
  ๕.๒ ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติดและสงเสริมปองกัน แกไข และ
คุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
   ๑. งานปองกันและแกไขปญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
   ๒. งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   ๓. การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดสเพศศึกษา และการต้ังครรภกอนวัยอันควร 
  ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ๑. งานทุนการศกึษาและการระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
   ๒. งานกองทุนเงนิใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
   ๓. งานสวัสดิการและสงเคราะหนักเรียน 
  ๕.๔ ประสาน สงเสริมการศกึษา กับการศาสนา และการวัฒนธรรม 
   ๑. การสงเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา 
   ๒. การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 
   ๓. การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศกึษา 
  ๕.๕ ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
   ๑. งานวิเทศสัมพันธ 
   ๒. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรยีนทุนระหวางประเทศ 
  ๕.๖ งานธุรการ งานบริการท่ัวไป 
  5.7 งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
   กรณไีมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติราชการไดใหนางสาววนดิา  ตุนต๊ิบ ปฏิบัติหนาท่ีแทน 

 6. นางสาววนิดา ตุนติ๊บ ตําแหนง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
มีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดงันี้ 
  ๖.1 งานตามบทบาทหนาที่ของนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา ดังนี้ 
   ๑. ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับการสงตอจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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   ๒. วิเคราะหและวินิจฉัยปญหานักเรียนเปนรายบุคคลที่มีปญหาซับซอน หรือจากการสงตอ
ดวยวิธีที่หลากหลาย ไดแก แบบทดสอบทางจิตวิทยาดานสติปญญา อารมณ สังคม และวางแผนการแกไขปญหา  
   ๓. ประเมิน สํารวจ วิเคราะห สภาวะสุขภาพจิตดวยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อ
คนหา อธิบาย ทํานายแนวโนม พฤติกรรม อารมณ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัด บุคลิกภาพ 
สาเหตุของปญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องตน 
   ๔. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูเก่ียวของเปนรายบุคคล รายกลุม และบําบัดครอบครัว 
เพื่อการบําบัดและแกไขปญหาเฉพาะเรื่อง หรือ ปญหาที่ซับซอน เชน พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท การใชความรุนแรง 
   ๕. ใหคําปรึกษาและประสานการทํางานรวมกันระหวางครูประจําชั้นนักจิตวิทยาประจํา
สถานศึกษา 
   6. ปรับพฤติกรรม ฟนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ เสงเสริมพัฒนาการในระดับ
เบ้ืองตนเพื่อใหนักเรียนเขาใจ ยอมรับปญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว 
หรือวิธีการ แกปญหาใหเหมาะสม 
   ๗. ใหการดูแลชวยเหลือกลุมเด็กพิเศษ เชน เด็กบกพรองทางการเรียนรู เด็กสมาธิสั้น 
เด็กออทิสติก เดก็ที่มีสติปญญาบกพรอง เปนตน 
   8. สงเสริม ปองกัน เฝาระวัง แกปญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนดวยเครื่องมือ 
และกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องตน เพื่อพัฒนาสามารถการชีวิตไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 
  ๖.2 งานคุมครองและชวยเหลือเด็กนักเรียน 
   1. งานที่เก่ียวของกับเฉพาะกิจชวยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.ชม.6) กรณีพิเศษ 
  6.3 งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   1. งานสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
    - การรูจักเปนรายบุคคล ตามขอมูล DMC 
    - การคัดกรองและแกปญหานักเรียน เปน 4 ไดแก กลุมที่มีความสามารถพิเศษ 
กลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
    - การสงเสริมสนับสนุนเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่ความความสามารถพิเศษ 
    - การสงเสรมิพัฒนาเรียน ดวยกิจกรรมตาง ๆ 
    - การปองกันและแกไขปญหาใหนักเรียน ดวยกิจกรรมเสริมสรางทักษะชีวิต 
    - การประสานงานทีมสหวิชาชีพ 
    - การเย่ียมบานเรียน 
  ๖.๔ งานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  
  ๖.๕ งานสงเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
  6.6 การปองกันปญหาการแพรระบาดโรคเอดสเพศศึกษา และการตั้งครรภกอนวันอันควร 
  ๖.๗ งานสงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ๑. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในลักษณะทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
หนวยงานตางๆ ซึ่งมิใชกองทุนเพื่อการศกึษา เชน ทุนการศึกษาของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และ 
มูลนิธิตางๆ 
   ๒. การสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบม ีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  ๖.๘ ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา และ
ของทุกกลุมงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ๖.๙ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
  กรณีไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดใหนางสุพิชญา แสนวิชัย เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน ปฏิบัติหนาที่แทน 

9.  หนวยตรวจสอบภายใน 

คําอธิบาย  หนาที่  รับผิดชอบงานของหนวยตรวจสอบภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖  
แยกไดเปน  ๒  ระดับมีของเขตเรื่องที่ตรวจสอบ  ดังตอไปนี้ 
 ๑.  งานตรวจสอบภายในระดบัเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  ๖  มีขอบเขตงาน
ตรวจสอบแยกเรื่องได  ดังนี้ 
  ๑)  ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนกลยุทธหรือแผนปฏิบัติราชการ  ๔  ป  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและนโยบายของรัฐ  รวมทั้งขอตกลงการใหบริหารสาธารณะ 
  ๒)  ประเมินระบบการควบคุมภายใน  การปฏิบัติงานตามภารกิจงานของทุกกลุมในเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต  ๖ 
  ๓)  ตรวจสอบการบริหารการเงินการบัญชี  และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครฐัดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (GFMIS) 
  ๔)  ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน  และความคุมคาในการใชทรพัยสิน 
  ๕)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง 
  ๖)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  นโยบาย  ที่กําหนด 
  ๗)  ตรวจสอบงานที่เก่ียวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ๒.  งานตรวจสอบภายในระดบัสถานศึกษา  มีขอบเขตงานตรวจสอบแยกเรื่องได  ดังนี้ 
  ๑)  การตรวจสอบการดาํเนินงานตามแผนการพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติราชการ  นโยบาย สพฐ.  
รวมทั้งขอตกลงการใหบริหารสาธารณะ 
  ๒)  การตรวจสอบการเงนิการบัญชี 
  ๓)  ตรวจสอบการบริหารทรัพยสิน  และความคุมคาในการใชทรัพยสิน 
  ๔)  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง  รวมถึงการจัดซื้อ  รวมถึงการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส 
  ๕)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบ  กฎหมาย  นโยบาย  ที่กําหนด 
  ๖)  ตรวจสอบงานที่เกี่ยวของ  หรือตามที่ไดรับมอบหมายโดยมอบหมายหนาที่ความรับผดิชอบ   
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

 ๑.  นางสาวอังณคนา  ไววุฒิ  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพเิศษ  
ปฏิบัติหนาที่ผูอาํนวยการหนวยตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๑.๑  บริหารงานตรวจสอบภายในของสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม  เขต  ๖  
และสถานศึกษาในสังกัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา 
  ๑.๒  ศกึษา  วิเคราะห  ระเบยีบ  กฎหมายทางการเงิน  การคลัง  เพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ  
รวมทั้งใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี  และการพัสดุ  ตลอดจนถึงระบบ
ควบคุมภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในใหบังเกิดผลดี  มีประสิทธิภาพ  บรรลุตามเปาหมาย 
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  ๑.๓  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ  การบริหารการเงิน  การบริหาร 
พัสดุและสินทรัพย  การหริหารงานดานอื่น ๆ  ของหนวยงานใหตามนโยบาย  แผนงาน  โครงงาน  ภารกิจ  
กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมท้ังการตรวจสอบ  ดูและรักษาทรัพยสินการใช
ทรัพยากรทุกประเภทวาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสทิธิผลและประหยัด 
  ๑.๔  จัดทาํแผนตรวจสอบประจําปเสนอตอผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม  เขต  ๖ 
  ๑.๕  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  เสนอแนะวธิีการ  มาตรการในการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานและหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งการปองปรามมิใหเกิดความ
เสียหายหรือทุจริตเก่ียวกับการเงินหรือสินทรัพยของทางราชการ 
  ๑.๖  รายงานผลการตรวจสอบ  การติดตามผลการตรวจสอบตอผูอํานวยการสาํนักงาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  รับทราบและสั่งการ 
  ๑.๗  ประสานงานกับผูตรวจสอบภายนอก 
  ๑.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

 ๒.  นายภานุพันธ  สมตา ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่       
ผูตรวจสอบภายใน  มีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๒.๑  ปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ  การบริหาร
การเงิน  การบริหารพัสดุและสินทรพัย  การบริหารงานดานอื่น ๆ  ของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย  แผนงาน  
โครงการ  ภารกิจ  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมท้ังการตรวจสอบ  ดูแลทรัพยสิน  
การใชทรัพยากรทกุประเภทวาเปนไปยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด 
  ๒.๒  ตรวจสอบรายการดูแลทรพัยสินเก่ียวกับการจัดหา ควบคุม การใชประโยชน การบาํรุงรักษา  
และหารใชทรัพยสินอยางคุมคาและการตรวจสอบการทุจริต 
  ๒.๓  ดาํเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหมเขต  ๖ / กลุม 
  ๒.๔  ประสานงานกับกลุมงาน  หนวยงาน  และสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวของกับ
บริหารงานของกลุมงาน 
  ๒.๕  ประสานดําเนินงานประชาสัมพันธ  ขอมูลขาวสาร  และผลงนของกลุมงานใหครู
บุคลากรทางการศึกษา  และประชาสัมพันธทั่วไปทราบ 
  ๒.๖  จัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานหนวยตรวจสอบภายใน 
  ๒.๗  ปฏิบัติงานดานธุรการของหนวยงานตรวจสอบภายใน 
  ๒.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ท่ีไดรบัมอบหมาย 

10.  กลุมกฎหมายและคดี 

 ๑.  นายณัฏฐวัฒน  วงศใยมูล  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุม
กฎหมายและคดี  ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 
  ๑.๑  สงเสริม  สนับสนุน  พฒันาการมีวินัยและรักษาวินัย 
                      ๑.๒  ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
  ๑.๓  ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินยัและการตรวจพิจารณาวินัย 
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  ๑.๔. ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
            ๑.๕  ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
            ๑.๖  ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
            ๑.๗  ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
            ๑.๘  ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            ๑.๙  ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ 
  ๑.๑๐  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่
ไดรับมอบหมาย  

                    ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที ่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

     สั่ง  ณ  วนัที ่ 19  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
     

    
(นายชัยนนท  นิลพฒัน) 

ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม  เขต ๖ 
 


