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เรื่อง แต่งตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ฉก.คศ.สพป.พย.2)

.............................................
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชน
ได้รับ กำรศึกษำตำมควำมต้อ งกำรในระบบต่ำง ๆ และส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อลดควำมเลื่อมล้ำใน
กำรศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู ประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชำมีหน้ำที่ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและ
บุ คลำกรทำงกำรศึกษำ โดยยึ ดหลั กกำรปฏิบัติตนที่เหมำะสมกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพ และเกิด
ประสิทธิผล ตลอดจนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำมีวินัย ป้องกันและขจัดเหตุที่อำจก่อให้เกิดกำร
กระทำผิดวินั ย โดยที่ส ถำนกำรณ์ อัน เป็ น ปั ญ หำที่ ส่งผลกระทบต่อภำพลั กษณ์ ขององค์กรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
อันได้แก่ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีพฤติกำรณ์อันเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ทั้งกำรกระทำที่
ส่อไปในทำงทุจริตกำรเข้ำไปเกี่ยวข้อง หรือกำรกระทำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมทั้งมีควำมขัดแย้ง กระทบกระทั่ง
และควำมคับข้องใจจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน มีเจตนำรมณ์เพื่อ “เสริมสุข คลำยทุกข์อย่ำงยั่งยืน” ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้
จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน (ฉก.คศ.สพฐ.) เพื่อเป็นหน่วยงำนที่ ทำหน้ำที่ขับเคลื่อนและแก้ไขสภำพปัญหำ โดยสร้ำงควำมเข้ำใจ พิทักษ์
ป้ อ งกั น บรรเทำ ช่ ว ยเหลื อ และเยี ย วยำ แก่ ข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ในสั ง กั ด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้มีขวัญ กำลังใจ มีควำมสุขในกำรปฏิบัติงำน และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นอย่ำง
ยั่งยืนเพื่อให้กำรดำเนินงำนของศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ฉก.คศ.สพฐ.) สำมำรถขับเคลื่อ นภำรกิจให้สำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ ในกำรปฏิบัติงำนเชิงรุกที่เข้ำถึงข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ สำมำรถยกย่อง เชิดชู ช่วยเหลือ เยียวยำ ได้อย่ำง
รวดเร็ว มีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้กำรจัดกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 37
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมี
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ฉก.คศ.สพป.พย.2) และคณะกรรมกำร ดังนี้
1. นำยทินกร อินทะนำม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
ประธำนกรรมกำร
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
2. นำยสุชำติ ศศิภัทรกุล
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ รองประธำนกรรมกำร
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
3. นำยเสมอ วงค์พุฒ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กรรมกำร
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2
4. นำยสมรักษ์ วงศ์ชัย
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กรรมกำร
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

-25. นำงบัวบำน วรรณสอน

นักจัดกำรงำนทั่วไป ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
6. นำยศัจกร ไชยจำเริญ
ประธำนกลุ่มโรงเรียนจุน 1
กรรมกำร
7. นำยโสภณ นำปรัง
ประธำนกลุ่มโรงเรียนจุน 2
กรรมกำร
8. นำยสุริยันต์ อินทเจริญศำนต์ ประธำนกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1
กรรมกำร
9. นำยศรี แสงศรีจันทร์
ประธำนกลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2
กรรมกำร
10. นำยประเวศน์ ขันตำ
ประธำนกลุ่มโรงเรียนปง 1
กรรมกำร
11. นำยปรีชำ แบนประเสริฐ ประธำนกลุ่มโรงเรียนปง 2
กรรมกำร
12. นำยสมบูรณ์ แสนอุ้ม
ประธำนกลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน
กรรมกำร
13. นำยดำรง วงศ์ใหญ่
ประธำนกลุ่มโรงเรียนภูซำง
กรรมกำร
14. นำยอภิชัย ศรีเพชร
ประธำนกลุ่มโรงเรียนขยำยโอกำส
กรรมกำร
15. นำยพีรณัฐ ไชยจำเริญ ประชำสัมพันธ์
กรรมกำร
16. นำงหอมหวล พิมลพันธ์ ผู้แทนครู
กรรมกำร
17. นำยอุเทน มะโนชัย
ผู้แทนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กรรมกำร
18. นำงพิสุทธำ ชัยชนะ
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
19. นำงเกตุสุดำ โพธิ์แก้ว
นักทรัพยำกรบุคคล ปฏิบัติหน้ำที่
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
20. จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
นักทรัพยำกรบุคคล
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ปฏิบัติหน้ำที่นิติกร
ให้คณะกรรมกำรศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2 (ฉก.คศ.สพป.พย.2) มีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. ประสำนงำนเคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ประเมิน
สถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ กำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทำสถำนกำรณ์เสนอควำมเห็นในกำร
แก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ
2. เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรใน
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัดเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หรือ
หน่วยงำนอื่นที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่ รับผิดชอบ
พิจำรณำดำเนินกำร
3. ตรวจสอบ ติดตำม กำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ กำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำมช่วยเหลือ/
กำรเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่หน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
4. ชี้แจงทำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หรือสำธำรณชนในกรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพื่อบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง
5. ดำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียนร่วมกับเครือข่ำย/
กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยำเขต/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

-36. ให้คำปรึกษำ คำแนะน ำและให้ ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแก่เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด หรือหน่วยงำนภำยนอก
7. จัดทำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียน และรำยงำนผลตำมลำดับกำรบังคับบัญชำให้คณะกรรมกำร
สืบสวนข้อเท็จจริง ดำเนิน กำรให้ แล้วเสร็จโดยเร็วและเสนอรำยงำนผลกำรสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕61

(นำยทินกร อินทะนำม)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 2

