หน้า 1

คำสั่งสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
ที่ 75/2561
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
--------------------------------------------------------ตำมคำสั่งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 2465/2560 ลงวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2560 ได้
แต่งตั้ง นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษำธิกำรภำค 1 รักษำกำรในตำแหน่งศึกษำธิกำรภำค 1 และตำมคำสั่ง
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ 1037/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 เรื่อง มอบอำนำจให้
ศึกษำธิกำรภำคปฏิบัติรำชกำรแทน นั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจำในสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 1 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้ อยและต่อเนื่อง อำศัยอำนำจตำมคำสั่ งสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิ กำร
ที่ 1037/2560 ลงวันที่ 26 พฤษภำคม 2560 จึงมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร และลูกจ้ำงประจำเพื่อถือปฏิบัติ ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยคำสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
(นำงรักขณำ ตัณฑวุฑโฒ)
รองศึกษำธิกำรภำค 1 รักษำกำรในตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรภำค 1

หน้า 2

รายละเอียดการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจา
แนบท้ายคาสั่งสานักงานศึกษาธิการภาค 1
ที่ 75/2561 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
----------------------------------สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 มีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
1. กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
กำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
2. สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
3. กำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
4. สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
5. ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้ เกิดกำรพัฒนำอย่ ำง
บูรณำกำรในระดับพื้นที่ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก
6. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
โดยมอบหมำยหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนี้
(ว่าง)

ตาแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 ประเภทบริหารระดับสูง
ตาแหน่งเลขที่ 2464
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1
รักษาการในตาแหน่งศึกษาธิการภาค 1

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีหน้ำที่ในกำรกำกับ ดูแลหน่วยงำนที่รับผิดชอบ รวมถึง
วำงแผนและบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพื้นที่
ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำ
แบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่ วนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่รับผิดชอบ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
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1. ด้านแผนงาน
1.1 กำหนดทิศทำง แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำในระดับภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงและกรม
เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่ งผลต่อควำมสำเร็จในกำร
พัฒนำประเทศที่ยั่งยืน
1.2 วำงแผนบริหำรจัดกำรและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรด้ำนกำรศึกษำ
ในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้เป็นไปตำมทิศทำง แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวัง
และเป้ำหมำย ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
1.3 กำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด กำรพัฒ นำด้ำนอื่นๆ
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชน
2. ด้านบริหารงาน
2.1 บริหำรรำชกำรในฐำนะหัวหน้ำส่วนรำชกำร และผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อขับเคลื่อน
นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
2.2 สั่ งรำชกำร มอบหมำย อำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสิ นแก้ปัญหำ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนรำชกำรกำหนด
2.3 เสนอแนะในกำรปรับปรุงแนวทำง มำตรฐำน กระบวนงำน กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน อันจะส่งผลให้
ดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
2.4 เสนอควำมเห็นหรือพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของสำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของภำครัฐ
2.5 เข้ำร่วมประชุมคณะต่ำงๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นหรือกำรตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
2.6 สนั บสนุ นและส่ งเสริ มกำรตรวจรำชกำร รวมทั้งประสำนงำนกั บองค์ กรภำครัฐ เอกชน
ประชำสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำค และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
2.8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรและดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค
2.9 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนงำนกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
(กศจ.) ในฐำนะรองประธำน กศจ. และส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
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3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ปกครองบังคับบัญชำ กำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อให้บุคลำกร
มีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมหลักธรรมำภิบำล
3.2 บริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ข้ำรำชกำรได้อย่ำงเป็นธรรม
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 วำงแผน ติดตำม ควบคุม และตรวจสอบกำรใช้งบประมำณและทรัพยำกรของส่วนรำชกำร
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรเกิดประสิทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของส่วนรำชกำร
4.2 บริ หำรงำนกำรคลั ง และควบคุ มกำรเบิ กจ่ ำยเงิ นแผ่ นดิ นให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภำพและเกิ ด
ควำมคุ้มค่ำ เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ

ตาแหน่ง รองศึกษาธิการภาค 1 ประเภทบริหารระดับต้น
ตาแหน่งเลขที่ 2476

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
บริหำรงำนในฐำนะรองหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีหน้ำที่ในกำรช่วยกำกับ ดูแลหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
รวมถึงร่ วมวำงแผนและบริ หำรจั ดกำรส ำนักงำนศึ กษำธิ กำรภำค เพื่อปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึ กษำธิ กำร
ในระดับพื้นที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรอำนวยกำร ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนอื่นหรือภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดขอบ ตำมที่ได้รับแต่งตั้งหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านแผนงาน
1.1 ร่วมกำหนดทิศทำง แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำย
ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำในระดับภำค กลุ่มจังหวัดและจังหวัด โดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของกระทรวงและกรม
เพื่อผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนประสิทธิภำพและประสิทธิผล อันจะส่งผลต่อควำมสำเร็จในกำรพัฒนำ
ประเทศที่ยั่งยืน
1.2 ร่วมวำงแผนบริ หำรจั ดกำรและติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนรำชกำรด้ ำน
กำรศึกษำในระดั บกลุ่ มจั งหวัดและจั งหวัด ให้ เป็นไปตำมทิ ศทำง แนวนโยบำย ประเด็นยุ ทธศำสตร์ กลยุ ทธ์
ควำมคำดหวังและเป้ำหมำย ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ตำมที่
กำหนดไว้
2. ด้านบริหารงาน
2.1 บริ หำรรำชกำรในฐำนะรองหั วหน้ ำส่ วนรำชกำร และผู้ แทนกระทรวงศึ กษำธิ กำร เพื่ อ
ขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
2.2 ช่วยในกำรสั่งรำชกำร มอบหมำย อำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตัดสิ น
แก้ปัญหำ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อให้ผลกำรปฏิบัติรำชกำรบรรลุ
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนรำชกำรกำหนด
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2.3 ช่วยเสนอแนะในกำรปรั บปรุ งแนวทำง มำตรฐำน กระบวนงำน กฎหมำย กฎระเบี ยบ
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้กำรปฏิบัติ
รำชกำรมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน อันจะ
ส่งผลให้ดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำบรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้
2.4 เสนอควำมเห็ นหรื อช่วยพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต กำรดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมภำรกิจของ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของภำครัฐ
2.5 เข้ำร่วมประชุมคณะต่ำงๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นหรือกำรตัดสินใจ
แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้อง
2.6 สนั บสนุ นและส่ งเสริ มกำรตรวจรำชกำร รวมทั้งประสำนงำนกั บองค์ กรภำครัฐ เอกชน
ประชำสังคมในระดับผู้นำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือหรือแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติรำชกำร
2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในภูมิภำค และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรมอบหมำย
2.8 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนงำนด้ำนวิชำกำรและดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค
2.9 ประสำน ส่ งเสริ ม สนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และ
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
3.1 ช่วยปกครองบังคับบัญชำ กำกับดูแล และพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อให้
บุคลำกรมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถตำมหลักธรรมำภิบำล
3.2 ช่วยบริหำรทรัพยำกรบุคคลในส่วนรำชกำร เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ข้ำรำชกำรได้อย่ำง
เป็นธรรม
4. ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
4.1 ช่ วยวำงแผน ติ ดตำม ควบคุ ม และตรวจสอบกำรใช้ งบประมำณและทรั พยำกรของ
ส่ วนรำชกำร เพื่อให้ กำรปฏิบั ติรำชกำรเกิดประสิ ทธิภำพและควำมคุ้มค่ำ บรรลุ เป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ ของ
ส่วนรำชกำร
4.2 ช่วยในกำรบริหำรงำนกำรคลัง และกำรควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภำพ
และควำมคุ้มค่ำและเป็นไปตำมกฎหมำย กฎ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มอานวยการ
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนบริหำรทั่วไป งำนพัฒนำองค์กร งำนกำรเงิน บัญชี และ
พัสดุ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบุคคล งำนควบคุมภำยใน งำนประชำสัมพันธ์ งำนอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และ
ยำนพำหนะของสำนักงำน จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร รวมทั้งกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนั ก งำน และปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนับ สนุน กำรปฏิบั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่ ไ ด้รับ
มอบหมำย โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนี้
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นายมนตรี เดชรักษา ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2044 (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ)
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำรที่มีประสบกำรณ์และมีควำมชำนำญงำน
สูงมำก ซึ่งต้องกำกับ ควบคุม ดูแล แนะนำให้คำปรึกษำ แก้ไขปัญหำ และตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ภำยในกลุ่มฯ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำนสูงมำกในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร กำรพัฒนำองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง งำนเลขำนุกำรสำนักงำน ปฏิบัติงำนที่ต้อ งตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกมำก ปฏิบัติงำนวิชำกำรและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ พัฒนำและถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำน
หรือกำรบริหำรรำชกำรประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนดในกำรบริหำรสำนักงำน
1.2 กำกับวำงแนวทำงกำรทำงำน แบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของบุคลำกรภำยในกลุ่ม
อำนวยกำร จัดทำปฏิทินกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มอำนวยกำร วำงระบบกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรสำนักงำน
แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
1.3 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้เพื่อจัดทำแผนกำรบริหำร
จัดกำรองค์กรแผนกำรพัฒนำองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง แผนพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล แผนรำชกำร
ใสสะอำด แผนบริ ห ำรควำมเสี่ย งและควบคุมภำยใน แผนพัฒ นำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) แผน
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมองค์กร จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ควบคุมดูแลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรด้ำนกำรเงินบัญชีและพัสดุ
วำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด
1.5 กำกับ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับกำรพัฒนำ บำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ และยำนพำหนะของ
สำนักงำนให้มีควำมปลอดภัย และอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่ตลอดเวลำ
1.6 กำกับดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรสำคัญๆ โดยต้องมีกำรเตรียม
เอกสำร กำรนำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรี ยบเรียงรำยงำนต่ำงๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำน
พิธีกำรต่ำงๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
1.7 ติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติของที่ประชุมหรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรเพื่อ
กำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ
1.8 ควบคุมกำรจัดทำและกำรพัฒนำวิธีกำรต่ำงๆ ในงำนทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
1.9 กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับบริหำรงำนบุคคล
งำนทะเบียนประวัติ งำนกำรขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ งำนสรรหำ งำนบำเหน็จควำมชอบ งำนบรรจุแต่งตั้งกำร
รักษำกำรแทน งำนออกจำกรำชกำร งำนพัฒนำบุคลำกร งำนบันทึกข้อมูลและงำนบริกำรทั่วไป กำรดำเนินกำร
ทำงวินั ย และเสริ มสร้ ำงวินั ย กำรพิจ ำรณำควำมดีควำมชอบประจำปีของข้ำรำชกำร ลู กจ้ำงประจำ และ
พนักงำนรำชกำร
1.10 กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของ
สำนักงำนให้ถูกต้องและเป็นไปตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไข
เพิ่มเติมและระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔
1.11 งำนควบคุมภำยใน
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1.12 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม ดูแลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประเมิน และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักฯ ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร และตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักฯ
1.13 งำนควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงและพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร
1.14 งำนควบคุมกำรตรวจสอบกำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรและกำรลำประเภทต่ำง ๆ
ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.15 จั ด ท ำโครงกำรและแนวทำงกำรประหยั ด งบประมำณ พร้ อ มทั้ ง รำยงำนผล
กำรดำเนินงำน
1.16 ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
1.17 งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำนโครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำย
งำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำนโดยมีบทบำทในกำรชี้แนะจูงใจทีมงำนหรือหน่วยงำน
อื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำงๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์
และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษำแนะนำ ถ่ำยทอดควำมรู้ นิเทศงำนให้แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชน
ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิควิธีกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ในหน่วยงำน หรือหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในควำมรับผิดชอบหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและพัฒนำกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ
นางสาวกัลยา ทารักษ์

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2065

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ควำมช ำนำญงำนสูงในด้ำนกำรเงิน บั ญชี ควบคุม และติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส ำนักงำน
รวมทั้งงำนบุคลำกรภำยในของสำนักงำน โดยปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมทีไ่ ด้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำคำสั่งมอบหมำยงำนข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงประจำ
1.2 จัดทำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มอำนวยกำร
1.3 จัดทำแนวทำงกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1.4 จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1.5 งำนควบคุม ดูแล และรำยงำนกำรขอใช้โทรศัพท์ทำงไกลของสำนักงำน
1.6 จัดทำเวรยำมรักษำกำรณ์ประจำสถำนที่รำชกำรประจำเดือน และเวรเข้ำร่วมพิธีสำคัญต่ำงๆ
1.7 ดูแล และจัดเตรียมงำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ ของสำนักงำน
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1.8 ควบคุมและติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.9 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยไตรมำสและรำยปี
1.10 กำรจัดทำทะเบียนประวัติ และกำรปรับวุฒิกำรศึกษำของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
1.11 กำรวิเครำะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอผู้บริหำร
1.12 กำรควบคุมดูแล บำรุงรักษำยำนพำหนะ รวมทั้งจัดทำทะเบียนควบคุมกำรใช้รถยนต์
และน้ำมันเชื้อเพลิง
1.13 กำรจัดทำแผนปรับปรุงอำคำรสถำนที่และแผนรักษำควำมปลอดภัยของสำนักงำน
รวมทั้งรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
1.14 กำรแจ้งเวียนเอกสำรของทำงรำชกำร
1.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำนหรือโครงกำรของหน่วยงำนระดับ
สำนักหรือกอง และแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่ ว มกันโดยมีบทบำทในกำรให้ ควำมเห็ นและคำแนะน ำเบื้อ งต้ น แก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค ำแนะน ำเบื้ อ งต้ น แก่ ส มำชิ ก ในที ม งำนหรื อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่หน่วยงำนรำชกำร
เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนและหน่วยงำน
นางสาววรณัน เนาวศิริกลุ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชานาญการตาแหน่ง เลขที่ 2046
ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนที่ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ งก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบโดยใช้ ค วำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ แ ละควำมช ำนำญงำนสู ง ในด้ ำ นกำรเงิ น และบั ญ ชี และบริ ห ำรจั ด กำรเงิ น
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยเงิน ควบคุมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
และบัญชี ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะ
งำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วำงแผนและควบคุมกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเงิน ทั้งเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณ กำรตรวจสอบเอกสำรสำคัญกำรรับและจ่ำยเงิน และกำรเบิก -จ่ำยเงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณเพื่อให้กำรรับ-จ่ำยเงินขององค์กรมีประสิทธิภำพ และถูกต้องตำมระเบียบปฏิบัติของรำชกำร
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ และเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้ำนกำรเงิน เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลในกำรปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน
1.3 ควบคุมและติดตำมผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของหน่วยงำน เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรจัดทำและจัดสรรงบประมำณ
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1.4 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.) ข้อมูลงำนบำเหน็จบำนำญ กำรเบิก
จ่ำยเงินบำเหน็จบำนำญ รวมทั้งจัดทำหนังสือรับรองต่ำงๆงำนด้ำนบริหำรบุคลำกรและงำนอื่นๆ
1.5 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับจัดทำรำยงำนยอดหักหนี้เงินสวัสดิกำร และจัดทำรำยงำนกำรเงิน
สวัสดิกำรภำยใน ศธภ.1
1.6 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
ส่วนรำชกำร
1.7 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนงบประมำณ วิเครำะห์งบประมำณรำยจ่ำยและจัดทำทะเบียนคุม
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (ทะเบียนคุมเงินประจำงวด จัดทำแบบรำยงำนกำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำนทั้งปี และ
กำรจัดทำแบบของบประมำณค่ำเช่ำบ้ำนของปีถัดไป
1.8 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนบัญชีดังนี้
1. จัดทำทะเบียนคุมต่ำงๆ ดังนี้ จัดทำทะเบียนคุมเงินสดประจำวันจัดทำทะเบียนคุมกำร
เบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณ จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมรำชกำร,
ลูกหนี้เงินนอกงบประมำณและลูกหนี้เงินทดรองรำชกำรจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินทดรองรำชกำร จัดทำ
ทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงินฝำกคลัง จัดทำทะเบียนคุมกำรรับและนำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน จัดทำทะเบียน
คุมกำรรั บ และน ำส่ งเบิ กเกินส่ งคืนค่ำใช้จ่ำย จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับ เงินและรำยงำนใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือประจำปีส่งกลุ่มบริหำรงำนคลังและสินทรัพย์
2. จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินประจำเดือน ดังนี้ จัดทำรำยงำนเงินสดคงเหลือประจำเดือน
จั ด ท ำรำยงำนงบกระทบยอดเงิ น ฝำกธนำคำรประจ ำเดื อ น จั ด ท ำรำยงำนกำรเงิ น ประจ ำเดื อ นส่ ง กลุ่ ม
บริหำรงำนคลังและสินทรัพย์ คลังจังหวัดปทุมธำนี และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน จัดทำรำยงำนสรุปกำร
เบิกจ่ำยประจำเดือนส่งคลังจังหวัดปทุมธำนี จัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีผิดดุลส่งคลังจังหวัดปทุมธำนี
จัดทำงบทดลองประจำเดือน จัดทำรำยงำนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยรำยงำนค่ำใช้จ่ำยงบกลำง จัดทำรำยงำนเงิน
ประกันจัดทำรำยงำนสัญญำรำยงำนลูกหนี้เงินนอกงบประมำณรำยงำนลูกหนี้เงินยืมรำชกำรรำยงำนลูกหนี้เงิน
ทดรองรำชกำรรำยงำนเจ้ำหนี้ค้ำงจ่ำยรำยงำนใบสำคัญค้ำงจ่ำย จัดทำรำยงำนฐำนะเงินทดรองรำชกำรรำยงำน
รำยได้แผ่นดินรำยงำนเงินฝำกคลัง จัดทำรำยงำนสรุปกำรเบิกจ่ำยประจำเดือนในระบบ GFMIS
3. จัดทำรำยงำนกำรเงินประจำปี ดังนี้ งบแสดงฐำนะกำรเงินงบรำยได้และค่ำใช้จ่ำย
งบแสดงกำรเปลี่ยนสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนรำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันรำยงำนฐำนะเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบัน (เบิกแทน)รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยจำกเงิ นกันไว้เบิกเหลื่ อมปี
รำยงำนเงินฝำกคลังรำยงำนลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตำมอำยุหนี้รำยได้จำกงบประมำณปีก่อนๆ (เงินกันไว้
เหลื่อมปี เบิกจ่ำยปีปัจจุบัน)หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน จัดทำรำยงำนเงินทดรองรำชกำรประจำปีส่งกลุ่ม
บริหำรงำนคลังและสินทรัพย์และคลังจังหวัดปทุมธำนี จัดทรำยงำนใบเสร็จรับเงินคงเหลือประจำ
4. กำรกันเงินไว้เบิกจ่ำยเหลื่อมปี
5. จัดทำรำยงำนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
6. จัดทำรำยงำนผลเกณฑ์กำรประเมินผลด้ำนบัญชีรอบ 6 เดือน 12 เดือน
7. ตรวจสอบกำรบันทึกบัญชีและบันทึกรำยกำรปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS (บช.01)
8. ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนเอกสำรหลักฐำนทำงกำรเงินและจัดเก็บเอกสำร
หลักฐำนกำรเงินตำมระเบียบรำชกำร เพื่อรอกำรตรวจสอบจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน สป.
9.จัดทำบันทึกกำรรับ-ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำรของสำนักงำน
1.9 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน ดังนี้ กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ
และเงิน ทดรองรำชกำร กำรยื่ น เรื่ องขอรับเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนำญผ่ ำนระบบ e-Pension ตรวจสอบ
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เอกสำรเงินยืมรำชกำร, เงินทดรองรำชกำร และเงินนอกงบประมำณและเอกสำรกำรส่งใช้เงินยืมรำชกำร, เงิน
ทดรองรำชกำร และเงิ น นอกงบประมำณ ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิ ก จ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยงบกลำง (ค่ ำ
รักษำพยำบำล, ค่ำกำรศึกษำบุตร) ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคและจัดทำรำยงำน
สรุปกำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภค ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำยงำนด้ำนพัสดุ ตรวจสอบเอกสำรกำรเบิกจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงรำชกำร, ค่ำใช้จ่ำยฝึกอบรม, ค่ำล่วงเวลำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม บันทึกรำยกำรเบิก
จ่ำยเงินในระบบ GFMIS –กรณีจ่ำยตรงบัญชีผู้ขำย (ขบ.01) บันทึกรำยกำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS –กรณี
จ่ำยผ่ำนบัญชีหน่วยงำน (ขบ.02) บันทึกรำยกำรขอจ่ำยในระบบ GFMIS (ขจ.05) จัดทำทะเบียนคุมกำรวำง
ฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ (ขบ.01,ขบ.02) จัดทำทะเบียนคุมกำรขอจ่ำยเงินงบประมำณ (ขจ.05) กำรเบิก
จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนจัดทำรำยงำนขออนุมัติสั่งจ่ำยเช็คและเขียนเช็คจ่ำยเขียนเช็คและจ่ำยเช็คหนี้บุคคลที่สำม
(หักจำกเงินเดือนข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำง) จัดทำทะเบียนคุมจ่ำยเช็คจัดทำทะเบียนคุมจ่ำยเงิน จัดทำทะเบียนคุม
กำรจ่ำยเงินบุคคลภำยนอก ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ำยนำส่งเงินภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ให้กรมสรรพำกรและ
รำยงำนต่ำงๆ ส่ งกรมสรรพำกร ออกใบเสร็จรับเงินรับเงินทดรองรำชกำร, เงินงบประมำณ และเงินนอก
งบประมำณออกใบสำคัญรับล้ ำงหนี้ เงินยืมเงินทดรองรำชกำร, เงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรกำรเบิกจ่ำยในระบบ KTB Corparate Online และกำรับเงินผ่ำนเครื่อง EDC
1.10 ติดต่อประสำนงำนและตอบโต้หนังสือรำชกำรกับกรมบัญชีกลำง, สำนักงำนคลังจังหวัด
ปทุมธำนี, สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงำนคลังเขต กรรมสรรพกร สำนักงำนประกันสังคม และ
หน่วยงำนต่ำงๆ
1.11 ให้คำแนะนำในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรเงินและบัญชี เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ที่เป็นประโยชน์
ในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนและข้อกำหนด และงำนมำตรกำรประหยัด
1.12 งำนเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรเงินและบัญชี
1.13 งำนต้นทุนผลผลิต
1.14 งำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักฯ
1.15ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
1.16 งำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชี เพื่อให้กำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
2.2 วำงแผน ประเมินผล และแก้ไขปัญหำขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินและบัญชีใน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจงเกี่ยวกับงำนกำรบัญชี กำรเงิน กำรจัดทำงบประมำณ
ที่รับผิดชอบในระดับเบื้ องต้น แก่บุ คลำกรในหน่วยงำน เอกชน หรือประชำชนทั่ว ไป เพื่อให้มี ระบบบัญชีที่
เหมำะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทรำบข้อมูลและควำมรู้ต่ำง ๆ ที่เป็นประโยชน์
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4.2 จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐำนข้อมูลหรือระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวกับ
งำนจัดซื้อ จัดจ้ำง เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภำรกิจของหน่วยงำน และใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำหนด
นโยบำยแผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำง ๆ
นางสาวภพภร สุมาลกันต์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ตาแหน่งเลขที่ 2047
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ส่งเสริม พัฒนำ เกี่ยวกับกำรบริหำรภำยในสำนักฯ หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป งำนจัดซื้อจัดจ้ำง
งำนธุรกำร และงำนบุคลำกรของสำนักงำน ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับ
มอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งำนกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
1.2 กำรจัดทำสมุดกำรมำปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงเหมำบริกำร สมุดลงนำมกำรมำปฏิบัติงำน
สมุดอยู่เวรยำมของหน่วยงำนและสมุดขออนุญำตไปรำชกำรของแต่ละกลุ่มงำน
1.3 กำรจัดทำระเบียบวำระกำรประชุมของสำนักงำน และสรุปรำยงำนกำรประชุมเสนอผู้บริหำร
ทรำบ
1.4 งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำน (เสนอแฟ้ม/ออกเลขหนังสือ/ส่งเอกสำรกลับคืนกลุ่มงำน)
1.5 งำนกำรจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
1.6 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนำญ (กบข.) ข้อมูลงำนบำเหน็จบำนำญ
1.7 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.8 กำรโต้ตอบหนังสือรำชกำร และกำรจัดทำคำขอเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จ่ำยประกำศนียบัตร
กำกับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
1.9 ดูแลระบบบุคลำกรภำครัฐ และระบบบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร
1.10 งำนกำรตรวจสุขภำพประจำปีของข้ำรำชกำร
1.11 กำรจัดทำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.12 เป็นเจ้ำหน้ำที่พัสดุ ดำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำน
1.13 กำรจัดทำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) และดำเนินกำรจัดทำใบสั่งซื้อ
สั่งจ้ำง (PO) ในระบบ Webonline
1.14 กำรจัดทำข้อมูลหลักผู้ขำยในระบบ GFMIS
1.15 ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
1.16 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำน
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

หน้า 12

4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
นางสาววิไลลักษณ์ บุญน้อม ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน ตาแหน่งเลขที่ 2006 (ช่วย
ราขการ)
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรศึกษำ
วิเครำะห์ ส่งเสริม พัฒนำ เกี่ยวกับงำนธุรกำรของสำนักฯ กำรบริหำรรำชกำรทั่วไป และงำนข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (รับ-ส่งหนังสือหนังสือรำชกำร)
1.2 จัดเวรรักษำควำมปลอดภัยสำนักงำน รวบรวม รำยงำนกำรบันทึกกำรอยู่เวรรักษำควำม
ปลอดภัยสำนักงำน
1.3 จัดเวรเพื่อเข้ำร่วมพิธีสำคัญต่ำง ๆ
1.4 ดูแล และจัดเตรียมงำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ ของสำนักงำน
1.5กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี (แผนใช้เงิน)
1.6 งำนควบคุม ดูแล บำรุงรักษำ และให้บริกำรยำนพำหนะ รวมทั้งจัดทำทะเบียนควบคุม
กำรใช้รถยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิง รำยงำนต่อที่ประชุมสำนักฯ
1.7 งำนกำรจัดกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
1.8 งำนควบคุม ดูแล รำยงำนกำรใช้โทรศัพท์ทำงไกลของสำนักฯ
1.9 งำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักฯ
1.10 ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำน
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
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นางสาวพัสสิกา โสตัน ตาแหน่งนักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ในกำรศึกษำวิเครำะห์
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำ เกี่ ย วกั บ งำนธุ ร กำรของส ำนั ก ฯ กำรบริ ห ำรรำชกำรทั่ ว ไป และงำนข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
สำรสนเทศของรำชกำร ภำยใต้กำรกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 งำนควบคุม ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรสื่อสำรและโสตทัศนูปกรณ์ต่ำงๆ
1.2 ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำน
1.3 ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1.4 กำรจัดทำรำยงำนกำรใช้อำนำจแทนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1.5 กำรจั ดทำวำระกำรประชุม จัดเตรียมกำรประชุม และบันทึก สรุปรำยงำนกำรประชุ ม
รำยงำนผู้บริหำรทรำบ
1.6 กำรจัดทำโครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
1.7 กำรจัดทำและรำยงำนผลโครงกำรคุณธรรมสัญจรของสำนักงำน
1.8 งำนเลขำนุกำรผู้บริหำร (กำรจัดทำตำรำงนัดหมำย/ติดตำมผู้บริหำร)
1.9 กำรจัดทำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT ของสำนักงำน
1.10 ดูแล และจัดเตรียมงำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ ของสำนักงำน
1.11 กำรจัดทำระบบติดต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยต่ำงๆ
1.12 กำรบันทึกภำพนิ่งและวีดีโอสรุปกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
1.13 กำรจัดบอร์ดกิจกรรม วันสำคัญ และทำเนียบบุคลำกรของหน่วยงำน
1.14 กำรควบคุมกำรเบิก-จ่ำยวัสดุอุปกรณ์ของสำนักงำน
1.15 กำรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์สำนักงำน
1.16 กำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี และรำยงำนกำรจำหน่ำยพัสดุ ครุภัณฑ์
ประจำปี
1.17 ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
1.18 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนงำน หรือโครงกำรของหน่วยงำน
และแก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันทั้งภำยในและภำยนอกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมือและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
ตอบปัญหำ ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่บุคลำกร

หน้า 14

ภำยในหน่วยงำนรำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจใน
งำนที่รับผิดชอบ
นายทรงพรต คงกล่อม ตาแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตาแหน่งเลขที่ 171
ปฏิบั ติงำนที่ต้องใช้ป ระสบกำรณ์ และมีควำมช ำนำญในกำรขับรถยนต์ รำชกำร กำรดูแ ล
บำรุงรักษำทำควำมสะอำดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกำรใช้รถยนต์รำชกำร และปฏิบัติงำน
อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ขับรถยนต์รำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1 และแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ในกำรใช้รถยนต์รำชกำร
2. ดูแล บำรุงรักษำ ทำควำมสะอำดรถยนต์ หมำยเลขทะเบียน นค 6218 ปทุมธำนี ให้อยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำน ตลอดจนบันทึกกำรใช้งำนรถยนต์ เกณฑ์กำรใช้น้ำมันให้เป็นปัจจุบันและนำเสนอ
เพื่อทรำบทุกเดือนและบันทึกเสนอขอซ่อมเมื่อเกิดชำรุด
3. ดูแล รักษำเครื่องมือ และอุปกรณ์รถยนต์รำชกำรให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย และเติมน้ำมัน
ให้เต็มถังทุกครั้งหลังกำรใช้งำน เพื่อให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนครั้งต่อไป รวมทั้งทำควำมสะอำดรถยนต์ทั้ง
ภำยในและภำยนอกก่อนนำเข้ำที่เก็บรถยนต์ เมื่อสิ้นสุดกำรปฏิบัติงำนประจำวัน
4. ดูแลกำรต่อทะเบียนรถยนต์รำชกำร กำรจัดทำประกัน พ.ร.บ. รถยนต์รำชกำร
5. ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
6. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
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กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
มีห น้ ำที่ควำมรั บ ผิ ดชอบเกี่ยวกับกำรกำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้
เชื่ อมโยงและสอดคล้ องกั บทิ ศทำงกำรพั ฒนำประเทศ นโยบำยและยุ ทธศำสตร์ ของกระทรวงศึ กษำธิ กำร
ยุ ทธศำสตร์ กำรพัฒนำกลุ่ มจั งหวัด จั ดทำดัช นีทำงกำรศึกษำระดับภำค สื่ อสำร สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงในพื้นที่ จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค กำกับดูแล ให้ข้อเสนอแนะติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัด จัดระบบ
กำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์กันในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ
ในพื้นที่รับผิดชอบตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนี้
นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2061
(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา)

ปฏิ บั ติ ง ำนในฐำนะผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ กำรศึ ก ษำซึ่ ง ต้ อ งก ำกั บ ควบคุ ม ดู แ ล
ให้คำปรึกษำ แนะนำตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ ตลอดจนตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญงำนสู งมำก ในกำรแปลงยุทธศำสตร์ช ำติสู่ กำรปฏิบัติ
ในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรสนับสนุน ติดตำมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
ให้ เ ชื่ อ มโยงและสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข องกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ยุ ท ธศำสตร์
กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
รวมทั้งสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
วิ เ ค ร ำ ะ ห์ สั ง เ ค ร ำ ะ ห์ แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก ำ ร จั ดท ำ ดั ช นี ท ำ ง ก ำ รศึ ก ษ ำ ร ะ ดั บ ภ ำ ค ก ำ กั บ ดู แ ล
ให้ ข้ อ เสนอแนะ ติ ด ตำมและประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด ประสำน ส่ ง เสริ ม
กำรพั ฒ นำข้ อ มู ล สำรสนเทศด้ ำ นกำรศึ ก ษำ กำรพั ฒ นำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรศึ ก ษำ
ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงำนร่วมกับ
หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สั ง เครำะห์ นโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ และแผนของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร รวมทั้ ง บริ บ ท
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และประสำน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ระดับ
ภำค
1.2 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
1.3 สนับสนุน กำรดำเนินกำรตำมแผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และ
กรุงเทพมหำนคร
1.4 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
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1.5 ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
1.6 สนับสนุนกำรดำเนินกำรตำมโครงกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในพื้นที่
1.7 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรศึกษำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.8 เผยแพร่ ป ระชำสั มพันธ์ส ร้ำงควำมเข้ำใจให้ บุคลำกรของหน่ ว ยงำนทุกระดับ ในกำรนำ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ
1.9 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำระดับภำค
1.10 กำรกำกับ ติดตำม กำรดำเนินกำรจัดทำข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำระดับภำค
1.11 กำกับ ติดตำม กำรพัฒนำและจัดทำเว็บไซต์เพื่อกำรประชำสัมพันธ์สำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
1.12 ส่งเสริม สนับสนุน กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองระดับสำนัก
1.13 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ในส่วนที่กลุ่มยุทธศำสตร์
กำรศึกษำรับผิดชอบ
1.14 สนับสนุน กำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1.15 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนกำรทำงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร แผนงำน โครงกำรของส่วนรำชกำร และให้
ข้อเสนอแนะเพื่ อ แก้ปั ญหำในกำรปฏิบั ติง ำน เพื่อให้ กำรด ำเนิน งำนเป็ น ไปตำมเป้ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์
ที่กำหนด
2.2 กำกับ ติดตำม กำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับ
ภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร และแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด
2.3 เสนอแนะแนวทำงในกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
กลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะในกำรเพิ่มคุณภำพ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย
ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ให้คำปรึกษำ ข้อเสนอแนะ ในกำรกำหนดแนวทำงกำรสื่ อสำร เผยแพร่ประชำสั มพันธ์
แผนปฏิบั ติร ำชกำรประจ ำปี แผนบู ร ณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร
และแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำกลุ่ ม จั ง หวัด รวมทั้ ง กำรบู ร ณำกำรกำรศึ ก ษำระดั บ ภำคและระดั บ กลุ่ มจั งหวัด
ไปสู่กำรปฏิบัติ
3.2 วิเครำะห์ ประสำนแผนปฏิบัติรำชกำรและบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
กลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดกำรทำงำนและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งหน่วยงำน ภำยในและภำยนอกกระทรวง
ศึกษำธิกำร รวมทั้งภำคประชำสังคม ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน้า 17

3.3 ให้ คำปรึ กษำ ข้อแนะนำ ในกำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ กำรทบทวนองค์ควำมรู้ และ
เผยแพร่ ก ำรจั ด กำรควำมรู้ แ ก่ บุ ค ลำกร รวมถึ ง กำรจั ด กำรองค์ ค วำมรู้ ข องกลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ กำรศึ ก ษำ
เพื่อสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
3.4 ให้ ค ำปรึ ก ษำ ข้ อ แนะน ำกั บ บุ ค ลำกรในกลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรศึ ก ษำ ในกำรจั ด ท ำ
ค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร กำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรภำครั ฐ (PMQA) เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำองค์ ก ร
ตำมหลั กธรรมำภิบ ำล ยกระดับ ประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุ คลำกร นำองค์กรไปสู่ กำรเป็นองค์กำร
ที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์
(Strategy-Focused Organization)
4. ด้านการบริการ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินกำร จัดประชุมคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบำย
และยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
4.2 สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น กำร จั ด ประชุ ม สั ม มนำ ผลิ ต คู่ มื อ เอกสำรทำงวิ ช ำกำร รวมทั้ ง
ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำ กำรดำเนิ นงำนยุ ทธศำสตร์และกำรบูรณำกำร กำรจัดกำรศึกษำแก่บุคลำกร หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจโดยทั่วไป
นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2064
(นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค ๕)
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมช ำนำญงำนสู ง มำก ในกำรแ ป ล ง ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์ ช ำ ติ สู่ ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ใ น ร ะ ดั บ ภ ำ ค แ ละ จั ง หวั ด
โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค ให้เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและกำร
พั ฒ นำด้ ำ นอื่ น ๆ ตำมศั ก ยภำพและโอกำสของบุ ค คลและชุ ม ชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ ด ำเนิ น กำรสื่ อ สำร
เพื่อสร้ ำงควำมเข้ำใจเกี่ย วกับ ยุ ทธศำสตร์ช ำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้ง
ปฏิบั ติงำนร่ ว มกับ หรื อสนั บ สนุ น กำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ และจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 1
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ เพื่ อ จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
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1.4 รวบรวมข้อมูล ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประสำน สนับสนุนกำรจัดทำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ
1.5 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
1.6 สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำโครงกำร/กิ จ กรรม ตำมลั ก ษณะกำรจั ด ท ำแผนบู ร ณำกำร
ด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร
1.7 สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร จัดทำคำสั่ง จัดกำรประชุม ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง
ธุรกำรโครงกำรทั่วไป ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ ในพื้นที่
1.8 สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรบริ ห ำรโครงกำร จั ด ท ำค ำสั่ ง จั ด กำรประชุ ม ประสำนงำนกั บ
ผู้เกี่ยวข้อง ธุรกำรโครงกำรทั่วไป
1.9 สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด ตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรระดั บ ส ำนั ก ของกลุ่ ม
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
1.10 รวบรวม ประสำน สนั บ สนุ น และจั ดท ำค ำรั บรองกำรปฏิบั ติ รำชกำรระดั บส ำนัก
(ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำรับผิดชอบ)
1.11 สนับสนุน กำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 จั ดทำแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2.2 เป็ น คณะทำงำน ดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนปฏิบัติร ำชกำร แผนงำน
โครงกำรของส่วนรำชกำร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 เป็นคณะทำงำนในกำรติดตำม ทบทวนกำรดำเนินงำน และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนครและแผนพัฒนำ
กำรศึกษำกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะในกำรเพิ่มคุณภำพ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
2.4 เป็นคณะทำงำน กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ
(PMQA) เพื่อสนั บ สนุ น กำรพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร นำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำร
แห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ (Strategy-Focused Organization)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 เป็ นคณะทำงำนในกำรก ำหนดแนวทำงและด ำเนินกำรสื่ อสำร เผยแพร่ประชำสั มพั นธ์
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำคและแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
3.2 ประสำนกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึ กษำ
ระดั บ ภำคและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรท ำงำนและกำรใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกั น
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ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งภำคประชำสั งคม ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 เป็นคณะทำงำน และประสำนบุคลำกรภำยในกลุ่ม ในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับ
ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ ง ำนของบุ ค ลำกร น ำองค์ ก รไปสู่ ก ำรเป็ น องค์ ก ำรที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง (High
Performance Organization) และองค์ ก ำรแห่ ง ควำมเป็ น เลิ ศ ที่ มุ่ ง เน้ น ยุ ท ธศำสตร์ (Strategy-Focused
Organization)
4. ด้านการบริการ
4.1 สนั บ สนุ น กำรปฏิ บัติ ง ำนในฐำนะคณะท ำงำน กำรดำเนินกำรจัด ประชุม ขั บเคลื่ อ น
นโยบำยและยุทธศำสตร์
4.2 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในฐำนะคณะทำงำน จัดประชุมสัมมนำ ผลิตคู่มือเอกสำรทำง
วิชำกำร รวมทั้งให้คำแนะนำกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์แก่บุคลำกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไป
นางกรรณิการ์ สงวนแวว

ต าแหน่ ง นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน ระดั บ ช านาญการพิ เ ศษ
ตาแหน่งเลขที่ 2028
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ ปฏิบั ติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูง มำก ในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์ สังเครำะห์ กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ
ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ ดำเนินกำรสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมเข้ำ ใจเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ และจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 1
1.3 รวบรวมข้ อ มู ล ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ เพื่ อ จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
1.4 รวบรวมข้อมูล ศึกษำวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประสำน สนับสนุนกำรจัดทำรำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ประจำปีงบประมำณ
1.5 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อกำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
1.6 สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำโครงกำร/กิ จ กรรม ตำมลั ก ษณะกำรจั ด ท ำแผนบู ร ณำกำร
ด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร

หน้า 20

1.7 สนับสนุนด้ำนกำรบริหำรโครงกำร จัดทำคำสั่ง จัดกำรประชุม ประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้อง
ธุรกำรโครงกำรทั่วไป ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ในพื้นที่
1.8 สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรบริ ห ำรโครงกำร จั ด ท ำค ำสั่ ง จั ด กำรประชุ ม ประสำนงำนกั บ
ผู้เกี่ยวข้อง ธุรกำรโครงกำรทั่วไป
1.9 สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด ตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรระดั บ ส ำนั ก ของกลุ่ ม
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
1.10 รวบรวม ประสำน สนั บ สนุ น และจั ดท ำค ำรั บรองกำรปฏิบั ติ รำชกำรระดั บส ำนัก
(ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศำสตร์กำรศึกษำรับผิดชอบ)
1.11 สนับสนุน กำรดำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
1.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 จั ดทำแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2.2 เป็ น คณะทำงำน ดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนปฏิบัติร ำชกำร แผนงำน
โครงกำรของส่วนรำชกำร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 เป็นคณะทำงำนในกำรติดตำม ทบทวนกำรดำเนินงำน และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนครและแผนพัฒนำ
กำรศึกษำกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะในกำรเพิ่มคุณภำพ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
2.4 เป็นคณะทำงำน กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ
(PMQA) เพื่อสนั บ สนุ น กำรพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร นำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำร
แห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ (Strategy-Focused Organization)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 เป็ นคณะทำงำนในกำรก ำหนดแนวทำงและด ำเนินกำรสื่ อสำร เผยแพร่ประชำสั มพั นธ์
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำคและแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด
รวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
3.2 ประสำนกำรดำเนิ นงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึ กษำ
ระดั บ ภำคและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำกลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด กำรท ำงำนและกำรใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกั น
ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งภำคประชำสั งคม ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3 เป็นคณะทำงำน และประสำนบุคลำกรภำยในกลุ่ม ในกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร กำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรภำครั ฐ (PMQA) เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำองค์ ก รตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล
ยกระดับประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร นำองค์กรไปสู่ กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง
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(High Performance Organization) และองค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ (Strategy-Focused
Organization)
4. ด้านการบริการ
4.1 สนั บ สนุ น กำรปฏิ บัติ ง ำนในฐำนะคณะท ำงำน กำรด ำเนิ น กำรจั ด ประชุ ม ขั บ เคลื่ อน
นโยบำยและยุทธศำสตร์
4.2 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในฐำนะคณะทำงำน จัดประชุมสัมมนำ ผลิตคู่มือเอกสำรทำง
วิชำกำร รวมทั้งให้คำแนะนำกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์แก่บุคลำกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไป
นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ
ตาแหน่งเลขที่ 2058

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญงำนสูง ในกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติในระดับภำคและจังหวัด โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์
สังเครำะห์ กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำย
และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและกำรพัฒนำด้ำนอื่นๆ ตำม
ศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งดำเนินกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับ
แผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำจั ง หวั ด รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ นกำรปฏิ บัติ ง ำนของหน่ว ยงำนอื่ นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ และจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรภำค 1
1.3 วิเครำะห์ และจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ตำมลักษณะกำรจัดทำงบประมำณแบบแผนงำน
บูรณำกำร
1.4 วิ เ ครำะห์ และจั ด ท ำโครงกำร/กิ จ กรรม ตำมลั ก ษณะกำรจั ด ท ำแผนบู ร ณำกำร
ด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร
1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ สั งเครำะห์ และจัดทำดัช นีทำงกำรศึกษำเพื่อสนับสนุนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค
1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำภำค
1.7 สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรบริ ห ำรโครงกำร จั ด ท ำค ำสั่ ง จั ด กำรประชุ ม ประสำน งำนกั บ
ผู้เกี่ยวข้อง ธุรกำรโครงกำรทั่วไป ในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ในพื้นที่
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1.8 สนั บ สนุ น กำรจั ด ท ำตั ว ชี้ วั ด ตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรระดั บ ส ำนั ก ของกลุ่ ม
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ
1.9 ประสำน สนั บ สนุ น กำรด ำเนิ น งำนตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรในส่ ว นที่ ก ลุ่ ม
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำรับผิดชอบ
1.10 ประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนกำรจัดทำคำของบประมำณประจำปีในภำพรวมของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 ภำค
1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 จั ดทำแผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผน
กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งสรุปผลกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี
2.2 เป็ น คณะทำงำน ดำเนินกำรวำงแผนกำรทำงำนตำมแผนปฏิบัติร ำชกำร แผนงำน
โครงกำรของส่วนรำชกำร และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.3 เป็นคณะทำงำนในกำรติดตำม ทบทวนกำรดำเนินงำน และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนครและแผนพัฒนำ
กำรศึกษำกลุ่มจังหวัดเพื่อจัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะในกำรเพิ่มคุณภำพ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ของรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
2.4 เป็นคณะทำงำน กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ
(PMQA) เพื่อสนั บ สนุ น กำรพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร นำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำร
แห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ (Strategy-Focused Organization)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 เป็นคณะทำงำนในกำรกำหนดแนวทำงและดำเนินกำรสื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนครและ
แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดรวมทั้งกำรบูรณำกำรกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ
3.2 ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเป็นเบื้องต้น แก่บุคลำกรในหน่วยงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและ
ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำคและ
แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัด
3.3 ประสำนกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนปฏิ บั ติ รำชกำรและบู ร ณำกำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี แผนบูรณำกำรด้ำนกำรศึกษำระดับภำค (ภำคกลำง) และกรุงเทพมหำนคร
และแผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดเพื่อให้เกิดกำรทำงำนและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งภำคประชำสังคม ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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4. ด้านการบริการ
4.1 สนั บ สนุ น กำรปฏิ บัติ ง ำนในฐำนะคณะท ำงำน กำรดำเนินกำรจัด ประชุม ขั บเคลื่ อ น
นโยบำยและยุทธศำสตร์
4.2 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในฐำนะคณะทำงำน จัดประชุมสัมมนำ ผลิตคู่มือเอกสำรทำง
วิชำกำร รวมทั้งให้คำแนะนำกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์แก่บุคลำกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไป
นายธงจรัส แสงอรุณ

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตาแหน่งเลขที่ 2052

ระดับชานาญการ

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญงำนสูง ในกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัด ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับภำรกิจ นโยบำยและยุทธศำสตร์ กำรตรวจรำชกำร
จัดทำตัวชี้วัดและฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัดจัดทำรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร และรำยงำนผลกำร
ดำเนิ น งำนด้ำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัด พัฒ นำข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกันในกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูลและให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ปฏิบั ติงำนร่ ว มกับ หรื อสนั บ สนุ น กำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมี
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ เพื่อจัดทำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำระดับ
ภำค
1.2 สื่ อสำรและเผยแพร่ ประชำสั มพันธ์ ข้อมูล สำรสนเทศพื้นฐำนด้ำนกำรศึกษำ เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
1.3 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรไปประยุกต์ใช้
1.4 สื่ อ สำรและเผยแพร่ ข้ อ มู ล สำรสนเทศทำงกำรศึ ก ษำ กิ จ กรรมทำงกำรศึ ก ษำเพื่ อ
กำรประชำสัมพันธ์สำนักงำน
1.5 จัดทำแผนงำน โครงกำร เพื่ อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำยของรัฐ กระทรวงศึกษำธิกำร และแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.6 ควบคุม ดูแล ออกแบบและพัฒ นำระบบกำรบริห ำรจัด กำรข้อ มูล สำรสนเทศให้ ใ ช้ ง ำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.7 จัดทำ พัฒนำระบบฐำนข้อมูล จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนระบบเครือข่ำย
1.8 จัดทำคู่มือระบบและคู่มือกำรใช้งำนสำรสนเทศ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้งำน
1.9 ประสำน สนับสนุน และจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่เป็นนโยบำยสำคัญ
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1.10 สนับสนุน กำรดำเนินงำนและจัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก
1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนกำรทำงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร แผนงำน โครงกำรของส่วนรำชกำร และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยีและกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนกำรทำงำนเป็นคณะทำงำน ติดตำม ทบทวนกำรดำเนินงำน ประเมินผลกำร
จัดทำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดทำรำยงำนและข้อเสนอแนะในกำรเพิ่ม
คุณภำพ ประสิทธิภำพกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ
2.3 เป็นคณะทำงำน กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรกำรจัดกำรภำครัฐ
(PMQA) เพื่อสนั บ สนุ น กำรพัฒนำองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล ยกระดับประสิ ทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร นำองค์กรไปสู่กำรเป็นองค์กำรที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) และองค์กำร
แห่งควำมเป็นเลิศที่มุ่งเน้นยุทธศำสตร์ (Strategy-Focused Organization)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 เป็นคณะทำงำนกำหนดแนวทำงกำรให้บริกำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่มจังหวัด
3.2 ประสำน ให้ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ นเบื้องต้น แก่บุคลำกรในหน่ว ยงำน เพื่อสร้ำง
ควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ
3.3 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดกำรทำงำนและกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งภำคประชำสั งคม ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และแก้ ปั ญ หำกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นข้ อ มู ล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ แก่บุคลำกร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจโดยทั่วไป
4.2 ให้ บ ริ กำรเผยแพร่ประชำสั มพันธ์ข้อมูล สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำระดับกลุ่ มจังหวัด
ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ และช่องทำงอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
4.3 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในฐำนะคณะทำงำน จัดประชุมสัมมนำ ผลิตคู่มือเอกสำรทำง
วิชำกำร รวมทั้งดำเนินงำนด้ำนอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ
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กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนและจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำในสั งกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำร ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร
จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
โดยมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนี้
นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2055
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะผู้อำนวยกำรกลุ่มตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำน โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมชำนำญงำน
สูงมำกในด้ำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรวำงแผนและ
จัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำใน
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤต
ทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่รับผิดชอบและปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 กำกับ ควบคุมกำรวำงแผนและจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวง ศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.2 กำกับ ควบคุม กำรจัดทำข้อมูล สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐ บำลและ
กระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.3 กำกับ ควบคุมกำรดำเนินกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.4 กำกับ ควบคุมกำรดำเนินกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6 กำกับ ดูแล เร่ งรั ด ติดตำมและประเมิ นผลกำรบริ หำรกำรจั ดกำรศึ กษำของหน่วยงำน
กำรศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 กำกับ ควบคุมกำรจัดระบบประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ
และภำวะวิกฤตทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
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1.8 กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ในส่ ว นที่กลุ่ มตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลรับผิดชอบ
1.9 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีปกติ)ของ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.10 สนั บสนุ น ประสำนและตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำร ของผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1.11 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกรณีพิเศษกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.12 งำนที่ได้รับมอบหมำยอื่นๆ
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำย
งำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนสั มพัน ธ์กับสมำชิกในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
3.3 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ รับผิ ดชอบในกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ด้านการบริการ
4.1 ตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปในเรื่อง ที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำ และ
กำรจัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.4 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
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นางจาเนียร โพธิ์หลี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2049
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก ในงำนกำรวำงแผน
และจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำใน
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤต
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบและงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เร่ งรั ด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้ นที่
รับผิดชอบ
1.2 เร่ ง รั ด ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.3 กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีปกติ)
1.5 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับ
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1.6 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกรณีพิเศษกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.7 ประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ในส่วนที่กลุ่มตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลรับผิดชอบ
1.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรื อ ร่ ว มด ำเนิ น กำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่ ว ยงำนระดั บ ส ำนั ก หรื อ กอง
มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสั มฤทธิ์
ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนสั มพัน ธ์กับสมำชิกในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
3.3 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ รับผิ ดชอบในกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
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4. ด้านการบริการ
4.1 ตอบข้อหำรื อแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่ห รือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่ว ไปในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.4 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ ทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
นางสาวสมจิตร หาญโอฬารเลิศ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2060
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก ในงำนกำรวำงแผน
และจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำใน
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤต
ทำงกำรศึกษำ ในพื้นที่รับผิดชอบและงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดทำแผนปฏิบัติกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประจำ เขตตรวจ
รำชกำรที่ 1 และกรุงเทพมหำนคร
1.2 จัดประชุมประสำนแผนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.3 ประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรตำมแผนปฏิบัติ
กำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.5 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับ
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1.6 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกรณีพิเศษกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.7 เร่ งรั ดติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส ำนั กงำนศึ กษำธิกำรจังหวัดในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
1.8 ประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนที่กลุ่มตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลรับผิดชอบ
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1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำย
งำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนสั มพัน ธ์กับสมำชิกในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
3.3 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ รับผิ ดชอบในกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ด้านการบริการ
4.1 ข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิ ตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิว เตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบ เพื่อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.4 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
นายบารุง เฉียบแหลม ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2066
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก ในงำนกำรวำงแผน
และจัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำใน
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤต
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบและงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จัดระบบประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติและภำวะวิกฤตทำง
กำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
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1.2 ศึกษำ วิเครำะห์นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและจัดทำข้อมูลสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.3 เร่ งรั ด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
1.4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีปกติ)
1.5 สนั บ สนุ น ประสำนและตรวจรำชกำรแบบบู รณำกำร ของผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรร่วมกับผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1.6 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกรณีพิเศษกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.7 ประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรในส่วนที่กลุ่มตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลรับผิดชอบ
1.8 ควบคุม ดูแลและบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.9 ควบคุม ดูแลและพัฒนำเว็บไซต์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.10 เผยแพร่ ประชำสั มพันธ์ข่ำวสำรและสำรสนเทศบนเว็บไซต์และสื่ อสั งคมออนไลน์ ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.11 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนสั มพัน ธ์กับสมำชิกในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
3.3 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิ ดชอบในกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล
ทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำว
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับ
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4.4 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
นางจิราภรณ์ ศุภศรี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2042
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในงำนด้ำนกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก ในงำนกำรวำงแผนและ
จัดระบบกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของหน่วยงำนกำรศึกษำใน
สั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมนโยบำยและยุ ท ธศำสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษำธิกำร จัดระบบกำรประสำน สนับสนุน ช่วยเหลือ และกำรรำยงำนเหตุภัยพิบัติ และภำวะวิกฤต
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบและงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ
ดังนี้
1 ด้านการปฏิบัติการ
1.1 เร่ งรั ดติดตำมและประเมิ นผลกำรบริหำรจัดกำรศึ กษำของหน่วยงำนกำรศึ กษำในสั งกั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่รับผิดชอบ
1.2 เร่ งรั ด ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
1.3 กำรจัดทำข้อมูลสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.4 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรตำมนโยบำยรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรของผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร (กรณีปกติ)
1.5 จั ดทำรำยงำนผลกำรตรวจรำชกำรระดับพื้นที่ เขตตรวจรำชกำร กรณีปกติ ของผู้ ตรวจ
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.6 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรร่วมกับ
ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
1.7 สนับสนุนกำรตรวจรำชกำรเป็นกรณีพิเศษกับผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
1.8 ประสำน สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ในส่วนที่กลุ่มตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผลรับผิดชอบ
1.9 งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง มอบหมำย
งำน แก้ไขปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนสั มพัน ธ์กับสมำชิกในทีมงำน โดยมีบทบำทในกำรชี้แนะ จูงใจทีมงำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนดไว้
3.2 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และเกิดควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
3.3 ประสำนงำนกับหน่ วยงำนทำงกำรศึกษำในพื้นที่ รับผิ ดชอบในกำรสนับสนุนข้อมูลกำรตรวจ
รำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล
ทั่วไปในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำว
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิวเตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.3 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.4 กำกับ ดู แล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
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กลุ่มพัฒนาการศึกษา
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลั กและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอัน มีพระมหำกษัตริย์ท รงเป็น พระประมุข ประสำน ส่ งเสริม
สนับสนุน และดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค ส่งเสริม
สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับภำค กำกับดูแล
เร่งรัด นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำงำนวิชำกำร และกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใน
พื้นที่รบั ผิดชอบ ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร ในระดับพื้นที่
ของหลำยจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขต
พั ฒ นำพิ เ ศษเฉพำะกิ จ จั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ แ ละพื้ น ที่ พิ เ ศษ และปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ นกำร
ปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย โดยมอบหมำยหน้ ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร ดังนี้
นายชัยณรงค์ อินสาลี ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2063
ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ อำนวยกำรกลุ่ มพัฒ นำกำรศึกษำ ซึ่งต้องกำกับแนะนำตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำนโดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำน
วิช ำกำร กำรปฏิบั ติงำนที่ต้องตัดสิน ใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือ
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญ
งำนสูงมำกในด้ำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึ ก ษำ ค้ น คว้ ำ วิ เ ครำะห์ วิ จั ย เพื่ อ จั ด ท ำควำมเห็ น ทำงวิ ช ำกำร ข้ อ เสนอนโยบำย
แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรรับรองวิทยฐำนะ ระบบกำรเทียบคุณวุฒิ
1.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อจัด ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันชำติ สังคม และครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณี
กิจ กรรมที่ส่ งผลต่อควำมมั่น คงของสถำบัน พระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่ งผลต่อกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.4 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.5 ส่ งเสริ มและร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ในกำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ทำฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ ถ่ำยทอดกำรนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรศึกษำ
ให้แพร่หลำยในระดับภำค
1.7 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประสำนกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่กำหนด
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1.8 ติดตำมกำรปฏิบั ติต ำมมติข องที่ป ระชุม หรือกำรปฏิบัติตำมคำสั่ ง หั ว หน้ ำหน่ว ยงำน
เพื่อกำรรำยงำนและเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำ
1.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
3.3 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงศึกษำธิกำรภำคกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้เกิดกำรบูรณำ
กำร ในภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ (Agenda based) ภำรกิจตำมหน้ำที่ (Function based) และภำรกิจร่วมกับ
หลำยจังหวัด
3.4 ให้ ข้อคิดเห็ น หรื อคำแนะนำเบื้องต้นแก่ส มำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำ ตอบข้อหำรือ แก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลทั่วไป ใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถนำ
ไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
4.3 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.4 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระบบและวิชำชีพ
4.5 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำกำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
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นางสาวอัญชลี เกิดเรือง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2067
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำนสู งมำกในด้ำนวิชำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำกและ
ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อแนะแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำและทันต่อเหตุกำรณ์
1.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อจัดทำควำมเห็นทำงวิชำกำร ข้อเสนอนโยบำยและแผน
มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒ นำ สื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรรับรองวิทยฐำนะ ระบบกำรเทียบคุณวุฒิ
1.3 จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมมั่ น คงของสถำบั น ชำติ สั ง คม และ
ครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.5 วำงแนวทำงกำรติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.6 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.7 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ทำฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ ถ่ำยทอดกำรนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรศึกษำ
ให้แพร่หลำยในระดับภำค
1.8 ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับในกำรศึกษำวิเครำะห์ จัดทำแผนปฏิบัติกำร/
โครงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.9 ส่งเสริมงำนวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำแก่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1.10 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ในที ม งำนโดยมี บ ทบำทในกำรชี้ แนะ จู ง ใจ ที ม งำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนักงำน เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
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3.3 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงศึกษำธิกำรภำคกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้เกิดกำรบูรณำ
กำร ในภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ (Agenda based) ภำรกิจตำมหน้ำที่ (Function based) และภำรกิจร่วมกับ
หลำยจังหวัด
3.4 ชี้ แ จง เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรื อ คณะท ำงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล
ทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำว
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
4.3 สนั บ สนุ น และให้ ควำมร่ว มมือในกำรผลิ ตคู่มือ เอกสำรทำงวิช ำกำร สื่ อคอมพิว เตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริม
กำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.4 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.5 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่ กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำงๆ รวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำกำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
นายณรงค์ โพธิ ตาแหน่ง ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2062
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อแนะแนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรศึกษำให้มีควำมก้ำวหน้ำและทันต่อเหตุกำรณ์
1.2 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อจัดทำควำมเห็นทำงวิชำกำร ข้อเสนอนโยบำยและแผน
มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒ นำสื่ อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรรับรองวิทยฐำนะ ระบบกำรเทียบคุณวุฒิ
1.3 จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมมั่ น คงของสถำบั น ชำติ สั ง คม และ
ครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒ นธรรม และประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.4 ศึกษำ วิเครำะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปรำยงำนสนับสนุนกำรบริหำรงำนของกลุ่ม
ในด้ำนต่ำง ๆ
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1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อพัฒ นำกำรดำเนินกิจกรรมควำมร่ว มมือกั บ
ต่ำงประเทศ
1.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.7 วำงแนวทำงกำรติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.8 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.9 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ทำฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ ถ่ำยทอดกำรนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรศึกษำ
ให้แพร่หลำยในระดับภำค
1.10 ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับในกำรศึกษำวิเครำะห์ จัดทำแผนปฏิบัติกำร/
โครงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.11 ส่งเสริมงำนวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำแก่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1.12 งำนประชำสัมพันธ์ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มฯ ในรูปแบบต่ำง ๆ
1.13 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ในที ม งำนโดยมี บ ทบำทในกำรชี้ แนะ จู ง ใจ ที ม งำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนัก เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
3.3 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงศึกษำธิกำรภำคกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้เกิดกำรบูรณำ
กำร ในภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ (Agenda based) ภำรกิจตำมหน้ำที่ (Function based) และภำรกิจร่วมกับ
หลำยจังหวัด
3.4 ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนต่ำง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์
และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล
ทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำว
สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
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4.3 สนั บ สนุ น และให้ ควำมร่ว มมือในกำรผลิ ตคู่มือ เอกสำรทำงวิช ำกำร สื่ อคอมพิว เตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริม
กำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.4 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระดับและวิชำชีพ
4.5 กำกับ ดูแล และตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยี เ พื่ อ
กำรศึกษำ เช่น กำรจัดรำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำงๆรวมทั้ง
กำรใช้เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำกำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
นางปัถมา ดวงแก้ว ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2054
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญงำนสูงมำกในด้ำนวิชำกำรศึกษำ กำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหำที่ยำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำ
กำรศึกษำและที่เกี่ยวข้อง
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อเสนอแนะควำมเห็นทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำนโยบำย
แผน มำตรฐำนกำรศึกษำ หลักสูตร แบบเรียน ตำรำ สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อกำรศึกษำ กำรผลิตและพัฒนำสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กำรแนะแนวกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
1.3 จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมมั่ น คงของสถำบั น ชำติ สั ง คม และ
ครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.4 ส่ งเสริ มและร่ ว มกั บ หน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ในกำรศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติกำร/โครงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.6 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.7 ตรวจสอบงำนทะเบียนและเอกสำรด้ำนกำรศึ กษำ และแก้ไขให้ ทันสมัย เพื่อให้ กำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรฐำนและมีประสิทธิภำพ
1.8 ติดตำม ประเมินผล แก้ไขปัญหำ และสรุปผลกำรดำเนินงำน กิจกรรม โครงกำรด้ำน
กำรศึกษำ เพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.9 ส่งเสริมงำนวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำแก่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำ
1.10 ประสำน ติดตำม จัดทำกรณีศึกษำและบริกำรให้คำปรึกษำแก่นักเรียนและนักศึกษำ
1.11 ศึกษำ วิเครำะห์ สภำพปัญหำด้ำนกำรศึกษำในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ รวบรวม ทำฐำนข้อมูล
เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ และเผยแพร่ ถ่ำยทอดกำรนำองค์ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรศึกษำ
ให้แพร่หลำยในระดับภำค
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1.12 ร่วมกับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับในกำรศึกษำวิเครำะห์ จัดทำแผนปฏิบัติกำร/
โครงกำรในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.13 กำกับ ติดตำมกำรใช้งบประมำณของกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
1.14 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ในที ม งำนโดยมี บ ทบำทในกำรชี้ แนะ จู ง ใจ ที ม งำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนัก เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
3.3 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงศึกษำธิกำรภำคกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้เกิดกำรบูรณำ
กำร ในภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ (Agenda based) ภำรกิจตำมหน้ำที่ (Function based) และภำรกิจร่วมกับ
หลำยจังหวัด
3.4 ชี้ แ จง เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรหรื อ คณะท ำงำนต่ ำ ง ๆ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนร่วมกัน
4. ด้านการบริการ
4.1 จัดทำข้อมูลสำรสนเทศและเสนอแนะกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักกำรระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนแนวทำงพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำและวิชำชีพแก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงำนมีข้อมูลและควำมคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ประกอบกำรตัดสินใจ
4.2 ส่งเสริมกำรผลิตคู่มือ แนวทำงกำรอบรม เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งจัดกำรอบรมเผยแพร่ควำมรู้ เพื่อส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
4.3 ดำเนินกำรจัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำรนำนำชำติ ควบคุม ดูแลกำรจัดบริกำรส่งเสริม
กำรศึ ก ษำ เช่ น จั ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ำงกำรศึก ษำ แหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ ก ำรบริ ก ำรควำมรู้แ ละบริ ก ำรทำงด้ำน
กำรศึกษำและวิชำชีพ
4.4 ดูแลกำรเผยแพร่ กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เช่น กำรจัด
รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำงๆ เผยแพร่ทำงสื่อสำรมวลชน
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศหรื อสื่ อ กำรศึ ก ษำรูป แบบอื่ นๆ เพื่อส่ งเสริม ให้ ควำมรู้ ทำงกำรศึ ก ษำ กำรแนะแนว
กำรศึกษำและวิชำชีพอย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
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นางขวัญตา ศรีเกษม ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 1575
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่ มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญงำนสูงในด้ำนบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้อง
ตัดสิ น ใจหรื อแก้ปั ญหำที่ย ำก และปฏิบั ติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลั กษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำน
ต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สนับสนุนกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ โดยต้องมีกำรเตรียมเอกสำร
กำรนำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุมหรืองำน พิธีกำร
ต่ำง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
1.2 จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมมั่ น คงของสถำบั น ชำติ สั ง คม และ
ครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.3 ส่งเสริมงำนวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำแก่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์
ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.5 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.6 งำนประชำสัมพันธ์ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มฯ ในรูปแบบต่ำง ๆ
1.7 งำนธุรกำรของกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
1.8 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำนแก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันโดยมีบทบำทในกำรให้ควำมเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่
สมำชิกในทีมงำนหรือหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ค ำแนะน ำเบื้ อ งต้ น แก่ ส มำชิ ก ในที ม งำนหรื อ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
4.1 สนั บ สนุ น งำนฝึ กอบรมเจ้ ำหน้ำ ที่ห รื อ บุค คลที่เ กี่ ยวข้ อ ง หรือบุคคลทั่ว ไป ในเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
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4.2 สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
ผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในพื้นที่
4.3 สนั บ สนุ น และให้ ควำมร่ว มมือในกำรผลิ ตคู่มือ เอกสำรทำงวิช ำกำร สื่ อคอมพิว เตอร์
มัลติมิเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่นๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุกระดับและทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริม
กำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
นายชิตคุณ มะเสริฐ

ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชานาญการ เลขที่ตาแหน่ง 2045

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และ
ควำมชำนำญงำนสูง ในด้ำนบริหำรจัดกำรหรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำ
ที่ยำกและปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 จั ด ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมมั่ น คงของสถำบั น ชำติ สั ง คม และ
ครอบครัว กิจกรรมด้ำนศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลต่อควำมมั่นคง
ของสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
เป็นประมุข
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร หน่วยงำน หรือบุคคลดำเนินกำร
วิจัยและพัฒนำสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรมกำรศึกษำระดับภำค
1.3 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำงำนด้ำนกำรศึกษำ
1.4 ส่งเสริมงำนวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำแก่หน่วยงำนทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำคุณภำพ มำตรฐำนกำรศึกษำ
1.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดต่อกับหน่วยงำนและบุคคลต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่กำหนด
1.7 ดูแลกำรจัดกำรประชุม งำนรับรองและงำนพิธีกำรต่ำงๆ โดยต้องมีกำรเตรียมเอกสำร กำร
นำเสนอ กำรจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรำยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้กำรบริหำรกำรประชุม หรืองำน พิธีกำร
ต่ำง ๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของหน่วยงำน
1.8 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
1.9 ดำเนินโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนทักษะด้ำนวิชำกำร
ประสบกำรณ์ กำรประสำนงำน กำรวำงแผน และแก้ไขปัญหำเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนสำเร็จลุล่วง
1.10 งำนเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ของกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
1.11 งำนประชำสัมพันธ์ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มฯ ในรูปแบบต่ำง ๆ
1.12 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
2.1 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน โครงกำรของหน่วยงำนระดับสำนักหรือกอง
มอบหมำยงำน แก้ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนและติดตำมประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
2.2 วำงแผนหรือร่วมดำเนินกำรวำงแผนงำน เกี่ยวกับกำรพัฒนำองค์กำร ด้ำนกำรพัฒนำ
ควำมรู้ วิสัยทัศน์ (Vision) กระบวนทัศน์ (Paradigm) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
และค่ำนิยมหลักขององค์กำร (Core values)
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3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรท ำงำนร่ ว มกั น ในที ม งำนโดยมี บ ทบำทในกำรชี้ แนะ จู ง ใจ ที ม งำนหรื อ
หน่วยงำนอื่นในระดับกองหรือสำนัก เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงกับศึกษำธิกำรภำคให้เกิดกำรบูรณำกำร
3.3 ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงศึกษำธิกำรภำคกับหน่วยงำนระดับพื้นที่ให้เกิดกำรบูรณำ
กำร ในภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ (Agenda based) ภำรกิจตำมหน้ำที่ (Function based) และภำรกิจร่วมกับหลำย
จังหวัด
3.3 เสนอข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมำชิกในทีมงำนหรือบุคคลหรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำแนะนำ ตอบปัญหำและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงำนในควำมรับผิดชอบแก่หน่วยงำน
รำชกำร เอกชน หรือประชำชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบข้อมูลและเกิดควำมเข้ำใจในงำนและหน่วยงำน
4.2 ฝึกอบรม ตลอดจนตอบข้อหำรือแก้ปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคล
ทั่วไป ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำหรืองำนที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลดังกล่ำวสำ
มำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำรตัดสินใจหรือใช้ในกำรดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4.2 ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยควำมสะดวก ดำเนินกำรพัฒนำและหรือดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
พัฒนำผู้เรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งรัฐและเอกชน ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำผู้เรียน ครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่
4.3 สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรผลิ ตคู่มือ เอกสำรทำงวิชำกำร สื่อคอมพิว เตอร์
มัลติมีเดีย สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ทุ กระดับและทุกรูปแบบเพื่ อ
ส่งเสริมกำรให้บริกำรควำมรู้แก่ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึงและสะดวกมำกขึ้น
4.4 เสนอแนะแนวทำงที่เหมำะสมและสร้ำงสรรค์ในกำรจัดพิพิธภัณฑ์ทำงกำรศึกษำและกำร
จัดบริกำรส่งเสริมกำรศึกษำ เพื่อให้กำรบริกำรควำมรู้และบริกำรทำงด้ำนกำรศึกษำทุกระบบและวิชำชีพ
4.5 ตรวจสอบกำรเผยแพร่กำรศึกษำหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เช่น กำรจัด
รำยกำรวิทยุ โทรทัศน์ กำรเขียนบทควำม กำรจัดทำวำรสำรหรือเอกสำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีทำง
กำรศึกษำ สื่อกำรศึกษำรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ควำมรู้ทำงกำรศึกษำกำรแนะแนวกำรศึ กษำและวิชำชีพ
อย่ำงทั่วถึงและทันสมัยอยู่เสมอ
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสนับสนุน ประสำน และพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.)
และอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในพื้นที่
รับผิดชอบ กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำร
อุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
1. นางสาวพิมฉัตร์ ฤกษ์รัตน์ระพี
เลขที่ 2056

ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่ง

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ อำนวยกำรกลุ่ ม บริหำรงำนบุคคล ที่มีประสบกำรณ์และมีควำมชำนำญงำน
สู งมำก ซึ่ งต้ องก ำกั บ ควบคุ มดู แล แนะน ำ ให้ ค ำปรึ กษำ ตั ดสิ นใจหรื อแก้ ไขปั ญหำ ตลอดจนตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มฯ และกำรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำก ในงำนวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
พื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยโดย
มีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 สนั บ สนุ น ประสำน และพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกั บ กำรบริ ห ำรงำนบุ ค คลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.2 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไป
ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.3 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัยกำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือ ให้ข้อเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจเกี่ยวกับกำร
บริ ห ำรงำนบุ คคล เพื่อให้ เกิดควำมเชื่อมโยง บูรณำกำร สอดคล้ อง และต่อเนื่องให้ แก่ห น่ว ยงำนในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
1.6 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระดับภำค
ในกำรดำเนินกำรวิจัยทำงกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
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1.7 ให้คำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนในพืน้ ที่รับผิดชอบ
1.8 กำกับวำงแนวทำงกำรทำงำนแก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.9 จัดทำประเด็น ข้อเสนอควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อคณะกรรมกำรต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำนบุคคลและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
1.10 สนั บ สนุ น กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำร
งำนบุคคล ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ระดับภำค
1.11 ศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูลและองค์ควำมรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) จัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรระดับสำนัก
1.12 ศึกษำ วิเครำะห์ วำงแผน ควบคุม ดูแลกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำประเมิน และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีของสำนักฯ ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร
1.13 จัดทำแผน/โครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.14 ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรือ สนั บสนุน กำรปฏิ บั ติง ำนของหน่ว ยงำนอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งหรือ
ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนงำนโครงกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำน แผนงำนหรือโครงกำรระยะ
สั้นบำงส่วนของหน่วยงำน กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแก่สมำชิกในทีมงำนและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรบริหำรงำนบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้เกิดควำมร่วมมือและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนและบูรณำกำร กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญเพื่อประโยชน์
ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4.2 ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำแก่ ส่ ว นรำชกำรองค์ ก รบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คลเกี่ ย วกั บ
หลักเกณฑ์พื้นฐำนหรื อเทคนิ ควิธีกำรบริห ำรงำนบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อให้ มีระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลในรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล
4.3 จัดกำรฝึกอบรมพัฒนำหรือถ่ำยทอดควำมรู้หรือนิเทศงำนให้แก่พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจและสำมำรถปฏิ บั ติ ง ำนได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ แ ละมี
ประสิทธิภำพ
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4.4 จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรหรืองำนวิจัยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หรือกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบเอกสำรทำงวิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำรเพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ในพื้นที่รับผิดชอบหรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
2. นางสาวสุปรียา มั่งมี

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชานาญการ ตาแหน่งเลขที่ 2504

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่มีประสบกำรณ์และมีควำมชำนำญงำนสูง ซึ่งต้องกำกับควบคุมดูแล
แนะนำ ให้คำปรึกษำ ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำ และกำรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำก ในงำนวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำร
ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้
รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
1.4 ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.5 สนั บ สนุ น ประสำน และพิจำรณำให้ ควำมเห็ นเกี่ยวกับกำรบริห ำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.8 งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA)
1.9 งำนตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร และตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของสำนักฯ
1.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
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2. ด้านการวางแผน
วำงแผนงำนโครงกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำน แผนงำนหรือโครงกำรระยะ
สั้นบำงส่วนของหน่วยงำน กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 พัฒนำควำมสัมพันธ์ด้วยกำรนำเสนอแนวคิดภำยในทีมงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดี
ร่วมกัน
3.2 ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแก่สมำชิกใน
ทีมงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4.2 ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำและชี้ แ จงแก่ ส่ ว นรำชกำรข้ ำ รำชกำร หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ
เกี่ยวกับแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้
4.3 ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับ กำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
4.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ
รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำม
เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3. นางสาววรินทร เพียรภายลุน

ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตาแหน่งเลขที่ 2505

ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน ที่มีประสบกำรณ์และมีควำมชำนำญงำน ซึ่งต้องกำกับควบคุมดูแล
แนะนำ ให้คำปรึกษำ ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำ และกำรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำก ในงำนวิชำกำรบริหำรงำนบุคคล หรือกำร
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำร
ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
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1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจั ดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้
รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
1.4 ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.5 สนั บ สนุ น ประสำน และพิจำรณำให้ ควำมเห็ นเกี่ยวกับ กำรบริห ำรงำนบุ ค คลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.6 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.8 จัดทำแผน/โครงกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 1
1.9 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำรของกลุ่มฯ
1.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
2. ด้านการวางแผน
วำงแผนงำนโครงกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำน แผนงำนหรือโครงกำรระยะ
สั้นบำงส่วนของหน่วยงำน กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 พัฒนำควำมสัมพันธ์ด้วยกำรนำเสนอแนวคิดภำยในทีมงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดี
ร่วมกัน
3.2 ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแก่สมำชิกใน
ทีมงำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4.2 ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำและชี้ แ จงแก่ ส่ ว นรำชกำรข้ ำ รำชกำร หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ
เกี่ยวกับแนวทำงหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถ
พัฒนำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้
4.3 ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับ กำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
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4.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ ำงๆ
รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำม
เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4. นายประโยชน์ มณีรัตน์

ตาแหน่ง นิติกร ระดับชานาญการพิเศษ ตาแหน่งเลขที่ 2506

ปฏิบั ติงำนในฐำนะผู้ ปฏิบั ติงำน ที่มีประสบกำรณ์และมี ควำมช ำนำญงำนสู งมำก ซึ่งต้องก ำกั บ
ควบคุมดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษำ ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหำ และกำรให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมชำนำญงำนสูงมำก ในงำนวิชำกำรบริหำรงำน
บุคคล หรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งกำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำร
ทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงำนที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหำที่ยำกมำก และปฏิบัติงำนอื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำยโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ตรวจสอบ ประเมินผล เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล เพื่อเสนอแนะในกำรวำงแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอ และดำเนินกำรเกี่ยวกับข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อเป็นฐำนข้อมูลประกอบกำรกำหนดนโยบำยหรือกำรตัดสินใจด้ำนกำร
บริหำรงำนบุคคล
1.3 ศึกษำ วิเครำะห์ สรุปรำยงำน จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดควำมต้องกำรและควำมจำเป็น
ในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรวำงแผนทำงก้ำวหน้ำในอำชีพ กำรจัดหลักสูตรและกำรถ่ำยทอดควำมรู้
รวมถึงกำรวำงแผนและเสนอแนะนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของส่วนรำชกำร
1.4 ศึกษำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินกำรทำงวินัย กำร
รักษำวินัยและจรรยำ
1.5 ประมวล วิเครำะห์วิจัยข้อมูลเพื่อวำงระบบกำรพัฒนำระบบพิทักษ์คุณธรรม
1.6 สนั บ สนุ น ประสำน และพิจำรณำให้ ควำมเห็ นเกี่ยวกับกำรบริห ำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) และอนุกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) ในพื้นที่รับผิดชอบ
1.7 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
1.8 กำกับดูแล เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.9 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรเสริมสร้ำงและกำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ
1.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่ว ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
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2. ด้านการวางแผน
วำงแผนงำนโครงกำร หรือมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกำรทำงำน แผนงำนหรือโครงกำรระยะ
สั้นบำงส่วนของหน่วยงำน กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำ และทรัพยำกรที่จำเป็นในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำนในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
3.1 ประสำนกำรทำงำนร่วมกันในทีมงำน โดยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลแก่สมำชิกในทีมงำนและผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนในพื้นที่
รับผิดชอบ เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำรบริหำรงำนบุคคลหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมที่กำหนด
3.2 ประสำนและบูรณำกำร กำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค
4. ด้านการบริการ
4.1 ให้คำปรึกษำแนะนำแก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ดูงำน และแลกเปลี่ยนควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
รวมทั้งเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
4.2 ให้ ค ำปรึ ก ษำแนะน ำและชี้ แ จงแก่ ส่ ว นรำชกำรข้ ำ รำชกำร หรื อ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรัฐ
เกี่ยวกับแนวทำงหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล รวมทั้งเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงวินัย กำร
ออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรปกป้องคุ้มครอง
ระบบคุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถพัฒนำแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเฉพำะส่วนได้
4.3 ดำเนินกำรพัฒนำฐำนข้อมูล นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้กับ กำร
บริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เพื่อกำรประมวล วิเครำะห์ และกำรนำเสนอนโยบำย ยุทธศำสตร์
มำตรกำร แผนงำน/โครงกำร หลักเกณฑ์วิธีกำรในกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ
4.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดทำเอกสำร ตำรำ คู่มือ สื่อ เอกสำรเผยแพร่ในรูปแบบต่ำงๆ
รวมทั้งพัฒนำเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีกำร หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ เพื่อกำรเรียนรู้ และกำรทำควำม
เข้ำใจในเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรดำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำก
รำชกำร กำรอุทธรณ์ กำรร้องทุกข์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบ

