
 
 
 
 
 

คำสัง่สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระนอง 
ที ่  133/2565 

เรือ่ง  การกำหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของข้าราชการ ลูกจา้งประจำและลกูจ้างชัว่คราว 
สงักดัสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

แก้ไขปรับปรงุ (ครั้งที ่1)  
-------------------------------------------------------- 

  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไปแล้ว ดังนี้ 

1. ที่ 333/2564 (แก้ไขปรับปรุงเพิม่เติมครั้งที่ 16) กลุ่มอำนวยการ สั่ง ณ วันที่ 20 เดือน 
ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

2. ที่ 391/2564 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ 19) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
  3. 409/2564 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 22) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สั่ง ณ วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
  4. ที่ 168/2564 (แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ 14) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
  5. ที่ 392/2564 (แก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมครั้งที่ 20) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
  เนื่องจาก มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการย้ายและแต่งตั ้งให้ดำรง
ตำแหน่งใหม่การปรับเปลี่ยนงานที่รับผิดชอบและทำให้คำสั่งข้างต้นคลาดเคลื่อนไปจากข้ อเท็จจริง จึงได้ปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการเฉพาะราย รายละเอียดตามคำสั่ง ดังนี้ 

กลุม่อำนวยการ 
  1. นางสุดา  เจี่ยกุญธร  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 

      1.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานในกลุ่มอำนวยการ 
กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ปัญหา เร่งรัด 
ติดตามให้งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามแผนและเป้ าหมายที่กำหนดก่อน
นำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
     1.2 จัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน 
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      1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      1.4 วิเคราะห์ ควบคุม ติดตามและตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ ซึ่งประกอบด้วย  
   1.4.1 งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.4.2 งานชว่ยอำนวยการ 
   1.4.3 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   1.4.4 งานยานพาหนะ 
   1.4.5 งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.4.6 งานประสานงาน 
   1.4.7 งานสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
   1.4.8 งานประชาสัมพันธ์ 
   1.4.9 งานส่งเสริมสวสัดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     1.5 วิเคราะห์หนังสือรับเข้า เพื่อแจกจ่ายให้กลุ่ม/หน่วย ปฏิบัติ 
     1.6 ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานนอกสังกัด ชี้แจงงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
อำนวยการ 
      1.7 ควบคุม กำกับ ติดตามงานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
      1.8 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบหลักฐาน ระบบการเงิน บัญชี สวัสดิการการออมทรัพย์และการให้
กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง 
      1.9 ควบคุม ดูแล งานโปรแกรมสวัสดิการการออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
      1.10 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบหลักฐาน ระบบการเงิน บัญชี กองทุนสวัสดิการ สพป.ระนอง 
      1.11 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบหลักฐาน ระบบการเงิน บัญชี กองทุนช่วยเหลือสมาชิก
สวัสดิการ สพป.ระนอง 
      1.12 งานควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ใน
กลุ่มอำนวยการ 
      1.13 ทำหน้าที่นายทะเบียนลับ ดำเนินการควบคุมการลงทะเบียน รับ - ส่งหนังสือราชการลับ 
ปกปิดของทางราชการ 
      1.14 งานควบคุมการพักคุรุนิเวศน์ 
      1.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

2. นางปรารถนา  แสงระวี  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่และ 

รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

       2.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการ งานยานพาหนะ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      2.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ 1 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
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        2.3 งานช่วยอำนวยการ ดังนี้ 
             2.3.1 งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
               2.1.2 งานมอบหมายหน้าที่การงาน  รวบรวมรายละเอียดการมอบหมายงานรายบุคคล
ของแต่ละกลุ่ม และจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
              2.1.3 งานประช ุมภายในสำน ักงาน จ ัดเตร ียมวาระการประช ุม เช ิญประชุม                               
การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ การเงิน การจัดทำมติที่ประชุม รายงานการประชุม การออกคำสั่ง ประกาศ และ
การจัดเก็บวาระ การประชุม มติที่ประชุม รายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวของ 
       2.4 งานยานพาหนะ ดังนี้ 
             2.4.1  วิเคราะหภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภารกิจที่มีความจําเปนตองใช                    
ยานพาหนะสวนกลาง มาตรการประหยัดพลังงาน หลักเกณฑการขออนุญาตใชยานพาหนะสวนกลาง เตรียมความ
พรอม การใหบริการสําหรับผู้บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่ และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ แจง          
ความประสงค การควบคุม ตรวจสอบสภาพบํารุงรักษา จัดเก็บ รักษายานพาหนะ และการสรุปและรายงาน 
            2.4.2 งานควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
       2.5 งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
             2.5.1 งานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
             2.5.2 งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน             
ภาครัฐ (ITA)  
      2.6 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
            2.6.1 งานกองทุนสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง    
            2.6.2 งานกองทุนสวัสดิการ สพป.ระนอง  
            2.6.3 งานกองทุนช่วยเหลือสมาชิกสวัสดิการในสังกัด สพป.ระนอง  
            2.6.4 งานส่งเสริมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
               2.7 งานขอกำหนดพ้ืนที่พิเศษ พร้อมจัดทำคำขอรับเงินพื้นที่พิเศษ 
              2.8 งานรวบรวมและบันทึกข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า – น้ำมัน ของทุกเดือน รายงานผ่าน 
ทาง website ชื่อ www.e-report.energy.go.th  

              2.9 งานรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
               2.10 ปฏิบัติงานแทน นางสุดา  เจี่ยกุญธร และนางสาวอุษามณี เชิดชู ในกรณีท่ีลาหรือ                    
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         2.11  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสภุาณ ี เลิศศักดิว์านชิ  ตำแหนง่ นักประชาสัมพนัธช์ำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่และความ 

รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
         3.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
         3.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ 2 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
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      3.3 งานช่วยอำนวยการ ดังนี้ 
            3.3.1 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
           1) ดูแลรับผิดชอบหนังสือเข้า-ออก จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวอักษร และรูปแบบหนังสือก่อนนำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง      
ลงนาม 
           2) เตรียมการนัดหมาย และแจ้งเตือนการนัดหมายให้กับผู้บริหาร 
           3) งานขออนุญาตไปราชการ  การลาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง  
           4) งานจัดหาของที่ระลึกให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วน
ราชการแขกผู้มาเยี่ยมเยือนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
           5) ต้อนรับและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อผู้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง        
      3.4 งานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
                3.4.1 งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร   
                3.4.2 งานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
                3.4.3 งานเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและผลงาน    
          3.5 งานรัฐพิธีและกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ   
          3.6 ปฏิบัติงานแทน นางสาวนัฎพร  เพ็ชรชาติ  ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

             3. นางมะลวิลัย ์ แสงจันทร ์ ตำแหนง่ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตัิการ ปฏิบัติหนา้ที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 
              3.๑ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ                    
งานอาคารสถานที่ 
              3.2 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลำดับที่ 3 กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 
         3.3 งานประสานงาน ดังนี้  
               - ประสานงานภายในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน 
      3.4 งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
             3.4.1 งานสรรหาคณะรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                            
(ก.ต.ป.น.) 
             3.4.2 งานเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. และคณะ
กรรการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
      3.5 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
             3.5.1 งานบริการอาคารสถานที่ 
             3.5.2 งานรักษาความปลอดภัย 
             3.5.3 งานควบคุมการพักคุรุนิเวศน์ 
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       3.6 งานการจัดระบบบริหารสำนักงารเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             3.7.1 งานควบคุมภายใน 
             3.7.2 งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
          3.7 งานเสนอ / ควบคุมการลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 
          3.8 งานขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา 
          3.9 งานพัฒนาเว็บไซต์กลุ่มอำนวยการ ประชาสัมพันธ์สื่อจดหมายข่าว ภายใน                             
กลุ่มอำนวยการ   
          3.10 ปฏิบัติงานแทน นางนิตยา  ดุสิตพันธ์  ในกรณีท่ีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
          3.11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                     5. นางสาวนฎัพร  เพช็รชาติ  ตำแหนง่ เจา้พนักงานธรุการปฏบิตังิาน  ปฏิบัติหน้าที่และความ 
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

      5.1 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           5.2 งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
                      5.2.1 งานธุรการรับ-ส่ง หนังส ือราชการภายในกลุ ่มด้วยระบบงานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์  my-office 
                 5.2.2 งานการจัดทำหนังสือราชการ 
                      5.2.3 งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
            5.2.4 งานการยืมหนังสือราชการ 
            5.2.5 งานการทำลายหนังสือราชการ 
          5.3 งานช่วยอำนวยการ ดังนี้ 
           5.3.1 งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

            1) ดูแลรับผิดชอบหนังสือเข้า-ออก จัดลำดับความสำคัญ ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวอักษร และรูปแบบหนังสือก่อนนำเสนอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง      
ลงนาม 
            2) เตรียมการนัดหมาย และแจ้งเตือนการนัดหมายให้กับผู้บริหาร 
            3) งานขออนุญาตไปราชการ  การลาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

     5.4 งานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
          - งานคำรับรองปฏิบัติราชการ (KRS) 

         5.5 งาน พ.ส.ธ. 
         5.6 งานควบคุมการลงทะเบียนขอใช้ห้องประชุม 
         5.8 งานประชาสัมพันธ์ สื่อ จดหมายข่าว  ประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
         5.9 ปฏิบัติงานแทน นางสุภาณี เลิศศักดิ์วานิช ในกรณีท่ีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         5.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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      6. นางนติยา ดสุติพนัธ ์ตำแหนง่ พนกังานธรุการ ส ๓ ลกูจา้งประจำ ปฏิบัติหน้าที่และ                   
ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

      6.1 งานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  
            6.1.1 งานรับ – ส่ง หนังสือราชการจากหน่วยงานภายนอกและภายในหน่วยงาน                 

สารบรรณกลางด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ my-office 
              6.1.2 งานออกเลขทีหนังสือราชการ คำสั่ง ภายในกลุ่มด้วยระบบระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ my-office  
                                6.1.3 งานสืบค้นหาหนังสือราชการสารบรรณกลางด้วยระบบงานสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์  My Office 
             6.1.4 งานแจกจ่ายหนังสือ สิ ่งพิมพ์ที ่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดส่งมาให้และ
ดำเนินการลงทะเบียน 
            6.1.5 งานควบคุมการรับ – ส่ง โทรสารของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
                                6.16 งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์  
             6.1.8 งานสำเนาหนังสือ ระเบียบ กฎหมายภายในกลุ่ม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             6.1.9 งานจัดทำเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  
             6.1.10 งานสำเนาหนังสือด้วยเครื่องดิจิตอล 
             6.1.11 งานดำเนินการถ่ายเอกสาร 
          6.2 งานจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง เช่น น้ำดื่ม กาแฟ 
          6.3 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการภายในกลุ่มอำนวยการ 
          6.4 สำเนาหนังสือ ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ เพ่ือแจกจ่ายให้ทุกกลุ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องและ 
แจกจ่ายให้ทุกโรงเรียน 
         6.5 ปฏิบัติงานแทน นางมะลิวัลย์  แสงจันทร์ ในกรณีท่ีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         6.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  7. นายสปิปกร  ลาภวงศป์ระเสรฐิ  ตำแหนง่ พนักงานธรุการ ส 3 ลกูจา้งประจำ ปฏิบัตหิน้าที่
และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      7.1 งานยานพาหนะ ดังนี้ 
   7.1.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระนอง 
            7.1.2 ดูแล บำรุง รกัษา ซ่อมแซม  และทำความสะอาดรถยนต์ หมายเลข นข 624                    
บค 315 
      7.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
     7.2.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   7.2.2 ตรวจสอบ บำรุง รักษา ซ่อมแซมเก่ียวกับไฟฟ้า ประปา ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
       7.3 งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
       7.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายมานพ  ตรีสงวนจันทร์ ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                          7.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  8. นายมานพ  ตรสีงวนจนัทร ์ ตำแหนง่ พนักงานขบัรถ ส 2 ลกูจา้งประจำ  ปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       8.1 งานยานพาหนะ ดังนี้ 
    8.1.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระนอง 
             8.1.2 ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซม  และทำความสะอาดรถยนต์ หมายเลข นข 764       
นข 281 
       8.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
     8.2.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   8.2.2 ตรวจสอบ บำรุง รักษา ซ่อมแซมเก่ียวกับไฟฟ้า ประปา ภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
      8.3 งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
      8.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสิปปกร  ลาภวงศ์ประเสริฐ ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติ       
หน้าที่ได้ 
                         8.7 ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  9. นายปรีญะเลศิ  พฒันา ตำแหนง่ ชา่งไฟฟ้า ช 3 ลกูจา้งประจำ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 

     9.1 งานยานพาหนะ ดังนี้ 
    9.1.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาระนอง 
             9.1.2 ดูแล บำรุง รักษา ซ่อมแซม  และทำความสะอาดรถยนต์ หมายเลข นข 1014 
กข 4253  
       9.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
      9.2.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    9.2.2 ตรวจสอบ บำรุง รักษา ซ่อมแซมเก่ียวกับไฟฟ้า ประปา ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
      9.3 งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
      9.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายปิยะวุฒิ  เฟื่องฟู ในกรณีท่ีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
                         9.5 ปฏบิัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  10. นายปิยะวฒุ ิ เฟือ่งฟู ตำแหนง่ ชา่งไฟฟ้า ช 3 ลกูจา้งประจำ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ
งาน ดังนี้ 

      10.1 งานยานพาหนะ ดังนี้ 
      10.1.1 ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา
ระนอง 
               10.1.2 ดูแล บำรงุ รักษา ซ่อมแซม และทำความสะอาดรถยนต์ หมายเลข บจ 2943 
            10.2 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
        10.2.1 งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
      10.2.2 ตรวจสอบ บำรุง รักษา ซ่อมแซมเก่ียวกับไฟฟ้า ประปา ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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         10.3 งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 
         10.4 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายปรีญะเลิศ  พัฒนา ในกรณีท่ีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติ       
หน้าที่ได้ 
                           10.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

11. นายพริม  บุญนุย้  ตำแหน่งชา่งปนู ส 3  ลูกจา้งประจำ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  
ดังนี้ 

      11.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
              11.1.1 เปิด – ปดิ อาคารสำนักงาน อาคาร 1 และอาคาร 2  

              - เปิดก่อนเวลา 07.30 น.  
              - ปิดหลังเวลา  16.30 น.  

          11.1.2 กวาด ถู อาคารสำนักงานอาคาร 1 และอาคาร 2 และบริเวณท่ัวไป 
             11.1.3 ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารสำนักงานอาคาร 1 และอาคาร 2 
             11.1.4 นำถังขยะตามอาคาร 1 และ อาคาร 2 ไปทิ้งและกำจัด 
             11.1.5 ดูแล ปรบัปรุง ตกแต่งสวนหย่อม ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ตามบริเวณต่าง ๆ ให้ 

สวยงามอยู่เสมอ 
             11.1.6 ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานราชการ และทรัพย์สินของทางราชการให้รอด 

พ้นจากการโจรกรรม 
             11.1.7 ดูแล รักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ และครุภัณฑ์ ระบบน้ำ  

ไฟฟ้า  แสงสว่างของสำนักงานให้ใช้งานได้ตามปกติ 
             11.1.8 ปฏิบัติงานแทน นายวาทิตย์  ภู่สุรัติ  ในกรณีลาหรือไม่สามารถมาปฏิบัติงาน 

ได้  
                                  11.1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

       12. นางสาวอษุามณ ี เชดิช ู ตำแหนง่ เจ้าหนา้ทีก่ารเงนิและบญัช ีลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบัติ 
หน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
      12.1 ปฏิบัติงานช่วยงานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
              12.1.1 งานธุรการ งานบัญชี งานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการการออม
ทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง  
    12.1.2 งานประชุมคณะกรรมการสวัสดิการภายในหน่วยงาน สพป.ระนอง 
    12.1.3 งานประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน 
สพป.ระนอง  
    12.1.4 งานตรวจคำขอกู้ สัญญากู้เงินและสัญญาค้ำประกันให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ 
    12.1.5 งานเสนอสัญญากู้เงิน เช็ค ให้ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องลงนาม 
    12.1.6 งานจัดทำใบเสร็จสวัสดิการฯ ประจำเดือน ใบเสร็จระหว่างเดือน 
    12.1.7 งานจ่ายเช็คเงินกู้ให้กับผู้กู้ยืม 
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    12.1.8 งานตรวจสอบผู้ที่ค้างชำระหนี้ ทุกกรณี 
    12.1.9 งานโปรแกรมสวัสดิการการออมทรัพย์และการให้กู้ยืมเงิน สพป.ระนอง  
     12.2 ช่วยงานตรวจสุขภาพประจำปี 
     12.3 ช่วยปฏิบัติงาน งานสวัสดิการแทน นางปรารถนา แสงระวี กรณีที่ลาหรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 
     12.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

      13. นายวาทิตย ์ ภูส่รุตั ิ ตำแหนง่ เจา้หนา้ทีเ่วรยาม ลูกจา้งชัว่คราว ปฏิบัติหน้าที่ 
และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

            13.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
                    13.1.1 ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานราชการ และทรัพย์สินของทาง 

ราชการ โดยเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เลิกงาน เวลา 05.30 น. 
                    13.1.2 ปิดประตูทางเข้า-ออกสำนักงาน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. 
                    13.1.3 สำรวจตรวจตราประตู หน้าต่าง น้ำ เปิด – ปิด ไฟฟ้า และแสงสว่างให้ 

อยู่ในช่วงเวลาและตามจุดที่กำหนดไว้ 
                    13.1.4 ดูแลรักษาความปลอดภัยสถานราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ 

ให้รอดพ้นจากการโจรกรรม 
                   13.1.5 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณป้อมยาม ปรับปรุง ตกแต่งสวนหย่อม 

ตกแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ตามบริเวณต่าง ๆ ให้สวยงามอยู่เสมอ 
                  13.1.6 ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจาก 

การปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน เพ่ือรายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา หากมีปัญหาขัดข้อง หรือมีเหตุพิเศษ ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และผู้เกี่ยวข้องทราบทันที เพื่อ
หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

                  13.1.7 ปฏิบตัิงานแทน นายพิรม  บุญนุ้ย  ในกรณีลาหรือไม่สามารถมา 
ปฏิบัติงานได้  

                  13.1.8 ปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     14. นางสาวกรรณิกา  ซือ่ตรง  ตำแหนง่ พนกังานทำความสะอาด ลกูจา้งชัว่คราว ปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
           14.1 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
          14.1.1 กวาด เช็ด ถูพ้ืนด้วยม๊อบ 
          14.1.2 ทำความสะอาดห้องน้ำด้วยการขัด ถู ล้างพ้ืน เครื่องสุขภัณฑ์ เช่น โถส้วม 
โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ อ่างล้างภาชนะ ชั้นวางของ และอุปกรณ์ท้ังหมดในห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ไม่ให้ม ี                 
กลิ่นเหม็น 
         14.1.3 ทำความสะอาดทางเดิน ประตูทางเข้า - ออก บันไดและทางเดินให้สะอาด 
         14.1.4 เช็ดกระจก บานเลื่อนหน้าต่าง ประตู กรอบานหน้าต่าง และบริเวณที่อยู่
ใกล้การสัมผัสทุกแห่งให้สะอาดปราศจากคราบสกปรก  
        14.1.5 ทำความสะอาดทางข้ึนลงและราวบันได 
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        14.1.6 ปัดฝุ่นละออง เช็ดโต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องใช้สำนักงานในห้องทำงาน รวมทั้งใน       
ห้องประชุม ชุดรับแขก ตู้เก็บเอกสาร พัดลม ครุภัณฑ์ ให้สะอาด ปราศจากฝุ่น เศษขยะแล้วจัดให้เป็นระเบียบ  
       14.1.7 ทำความสะอาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างวัน (เวลาทำงาน) 
       14.1.8 รายงานสิ่งของชำรุดเสียหายที่เกิดข้ึนโดยด่วน 
       14.1.9 ปิดไฟฟ้า น้ำประปา ปิดพัดลมเครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊ก อุปกรณ์
สำนักงานที่ใช้ไฟฟ้าทุกเครื่อง ตรวจตราความเรียบร้อยก่อนปิดห้องทำงาน และตรวจสอบก่อนออกจากสำนักงาน 
หรือตัวอาคาร 
   14.2 ปฏิบัติงานแทน นายพิรม  บุญนุ้ย  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
   14.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์
  1. นางรัชฎาภรณ์  กฤติยาโชติปกรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                   
เลขที่ตำแหน่ง อ 7 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
งานในกลุ่มท้ังหมด กำหนดแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำ 
แก้ปัญหา เร่งรัด ติดตาม ให้งานดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่
กำหนดก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.3 ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสถานศึกษาในสังกัด 
 1.4 ประสานงานกับสำนักงานคลังจังหวัด 
 1.5 บริหาร ควบคุม เร่งรัด ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ               

ทุกประเภท และบริหารงบประมาณเหลือจ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ 
 1.6 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินกับเอกสารการขอเบิกในระบบ GFMIS ทุกรายการ  

ก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติในระบบ GFMIS 
 1.7 ตรวจสอบให้มีการบันทึกกิจกรรมย่อย เมื ่อวางเบิกเงินในระบบ GFMIS รับผิดชอบ

ตรวจสอบรายงาน KSB1 เพ่ือให้เป็นไปตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
 1.8 จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด แจ้งการอนุมัติงบประมาณกลุ่มและโรงเรียนที่เก่ียวข้อง  

 1.9 จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรมเป็นประจำ
ทุกสิ้นเดือน นำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ ่มบริหาร งานการเงินและสินทรัพย์ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

 1.10 ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในงบทดลองให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันบันทึกรายการปรับปรุง
บัญชีตามเกณฑ์คงค้างสิ้นปี และปิดบัญชีประจำปี 
 1.11 ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS 
 1.12 ดำเนินการกนัเงิน และขอขยายเวลาเบิกจ่ายในระบบ GFMIS 
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 1.13 ดำเนินการส่งข้อมูลการขอรับบำเหน็จบำนาญ ลงทะเบียนขอเบิกและบันทึกส่งข้อมูล
การขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญทุกประเภท  
 1.14 ปฏิบัติหน้าที่ Company User Authorizer ในระบบ KTB Corporate Online   
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงินและรายการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง อนุมัติการโอนเงินและการนำ
เงินส่งคลังหรือฝากคลัง  

 1.15 ตรวจสอบการนำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชีและพัสดุ  
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 1.16 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  
      1.17 ดำเนินการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

 1.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานการเงนิ 
  2. นางว ิไลล ักษณ์  จ ุลเสนีย ์ชร  ตำแหน่ง น ักว ิชาการเง ินและบัญชีชำนาญการพิเศษ                                   

เลขที่ตำแหน่ง อ 8 ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานการเงิน  โดยตรวจสอบ กลั่นกรอง 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของงานการเงินทุกรายการ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
และปฏิบัติงานดังนี้ 

 2.1 ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในกรณีลา หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นลำดับที่ 1 

 2.2 ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ประกอบด้วย 
  - เงินเดือน (เลื่อนขั้นปกติ, ตกเบิก, ปรับเพิ่ม, ปรับพอก) 
  - ค่าจ้างประจำ (เลื่อนขั้นปกติ, ตกเบิก, ปรับเพิ่ม, ปรับพอก)  
  - เงินวิทยฐานะ 
  - เงินประจำตำแหน่ง 
  - ค่าตอบแทนระดับ 8/8ว 
  - ค่าครองชีพข้าราชการ 
  - ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 
  - ค่าตอบแทนค่าจ้างเต็มข้ัน 
  - เงินพ้ืนที่พิเศษข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ 
  - เงิน พสร. 
  - จัดทำรายละเอียดการรับ-การจ่าย เงินทุกประเภทในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
  - จัดทำสลิปเงินเดือนให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำด้วยระบบ E-money 
  - จัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 2.3 จัดทำรายละเอียดการขอเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ, ค่าครองชีพของพนักงาน

ราชการ, ค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ พร้อมทั้งจัดทำคำขอเบิก วางฎีกาเบิกเงินใน
ระบบ GFMIS จัดทำรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี และจัดทำสลิปเงินเดือนให้พนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราวด้วยระบบ E-money 
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 2.4 จัดทำรายละเอียดการขอเบิกเงินประกันสังคม เงินทดแทนกองทุนประกันสังคม คำขอเบิก

เงินและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 2.5 จัดทำรายละเอียดการขึ ้นทะเบียน การลาออกของผู ้ประกันตน และการนำส่งเงิน

ประกันสังคม          
 2.6 จัดพิมพ์รายละเอียด ภ.ง.ด.1 ก.(พิเศษ) พร้อมพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายของ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 

 2.7 จัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย 
 2.8 จัดทำรายละเอียดการเปลี ่ยนแปลงรายการหักลดหย่อนภาษี ของข้าราชการและ

ลูกจ้างประจำ 
 2.9 จัดทำรายละเอียดการขอเบิกเงินอุดหนุน คำขอเบิกเงินและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ 

พร้อมรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชี 
 2.10 ร ับ-จ ่ายเง ินงบประมาณ และเง ินนอกงบประมาณทุกประเภทด้วยระบบ KTB 

Corporate Online 
 2.11 จัดทำทะเบียนคุมแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 2.12 ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท 
 2.13 เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทุกประเภท 
 2.14 จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ 
 2.15 จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 2.16 จัดทำหนังสือตอบรับเงินให้กับหน่วยงานที่โอนเงินนอกงบประมาณให้กับ สพป.ระนอง 
 2.17 เก็บรวบรวมเอกสารการรับ-จ่ายเงินประจำวัน และส่งมอบให้งานบัญชี 

 2.18 แจ้งคืนเงินประกันสัญญาให้กับโรงเรียน 
 2.19 ดำเนินการจ่ายเงินรับฝากต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2.20 ประสานงานกับธนาคาร 
  - การขอเบิกสมุดเช็ค 
  - การเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน 
  - เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงิน 
 2.21 จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือนและหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 
 2.22 งานจัดเก็บรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน กรณีแจ้งโอน                

เงินอุดหนุน 
 2.23 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน      

ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการและวางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 2.24 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.25 งานส่ง หนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-Office 
 2.26 งานออกเลขหนังสือราชการของตนเอง ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                     

My-Office 
 2.27 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 2.28 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 

-/2.29 งานสำเนาหนังสือ... 
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 2.29 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล 

    2.30 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

    2.31 นำแฟ้มงานเสนอผู้บังคับบัญชา    
 2.32 ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน 
 2.33 ปฏิบัติงานแทน นางสิริพร  บุญเซียม และนางทัญษา  คุ้มเพชร  ในกรณีลาหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
 2.34 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 3. นางสาวทัญษา คุ้มเพชร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่  อ 11        
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และวางฎีกาเบิกเงิน
ค่าใช้สอย ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและจัดงาน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับยืมเงินราชการและคุมลูกหนี้ ทั้งที่เป็นเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ 

 3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญปกติ บำนาญสมาชิก กบข. บำนาญพิเศษ 
 3.4 ดำเนินการเกี ่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการและลูกจ้างประจำ                  

ผู้รับบำนาญ บำเหน็จลูกจ้าง บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 
 3.5 จัดทำรายละเอียดการหักภาระผูกพัน ของผู้รับบำนาญและบำเหน็จลูกจ้างรายเดือน 
 3.6 แจ้งการงดเบิกบำนาญ และบำเหน็จลูกจ้างรายเดือน 
 3.7 แจ้งการโอนหน่วยเบิกของผู้รับบำนาญ 
 3.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็น

หลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 
 3.9 ดำเนินการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพของผู้รับบำนาญ 

 3.10 ดำเนินการขอแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้รับบำนาญ 
 3.11 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีผู้รับบำนาญและลูกจ้างประจำเลือกรับ
บำเหน็จรายเดือนถึงแก่กรรม   
 3.12 เร่งรัด ติดตาม ทวงถามเงินยืมราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 3.13 งานส่ง หนังสือราชการของตนเอง ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My-Office 
 3.14 งานออกเลขหนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์            

My-Office 
 3.15 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 3.16 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 3.17 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล   
 3.18 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน บัญชี 
และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
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    3.19 นำแฟ้มงานเสนอผู้บังคับบัญชา 

 3.20 ช ่วยเหลือให ้คำปร ึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาให้ก ับโรงเร ียนและบุคลากร                                  
ในสำนักงาน 
 3.21 ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยพิเศษของผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำที่เลือกรับ
บำเหน็จ ลูกจ้างรายเดือน พร้อมวางฎีกาขอเบิกเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ลูกจ้างประจำ   ที่รับ
บำเหน็จรายเดือน 
 3.22 จัดทำจดหมายข่าว   ของกลุ ่มบร ิหารงานการเง ินและสินทร ัพย์  เพื ่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3.23 ออกหนังสือรับรองผลงาน (พัสดุ) 
 3.24 ดำเนินการเก่ียวกับเรื่อง ผู้ทิ้งงาน (พัสดุ) 
 3.25 ดำเนินการแจ้งเวียนหนังสือเก่ียวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ที่เก่ียวข้องทั้งหมดให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ (พัสดุ) 
 3.26 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม  

 3.27 ปฏิบัติงานแทน นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร และ นางสิริพร  บุญเซียม กรณีลาหรือ                  
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

 3.28 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 4. นางสิริพร  บุญเซียม  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานตำแหน่งเลขที่ อ 12 
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 4.1 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเง ินสว ัสด ิการค่าร ักษาพยาบาล ของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ ในสังกัด 

 4.2 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินสวัสดิการเกี ่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ในสังกัด 

 4.3 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม,ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
สถานศึกษา,ค่าล่วงเวลา,ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน,ค่าตอบแทนกรรมการสอบ รวมถึงการส่งใช้เงิน
ยืมราชการ 

 4.4 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน รวมถึงการส่ง
ใช้เงินยืมราชการ 

 4.5 ตรวจสอบหลักฐานขอถอนเงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย 
  - เงินประกันสัญญา 
  - เงินโครงการอาหารกลางวัน 
  - เงินรายได้สถานศึกษา 
  - เงินรายได้ค่าปรับ  

 4.6 จัดทำทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา และเงินรายได้ค่าปรับเป็นรายปี 
 4.7 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นรายปี 
 4.8 จัดทำทะเบียนคุมการใช้เงินค่าสาธารณูปโภคของ สพป.ระนอง 
 4.9 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค 
 4.10 จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ผู้ขายและผู้รับจ้างของโรงเรียนในสังกัด 
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 4.11 ดำเนินการผลักส่งค่าปรับในระบบ GFMIS 
 4.12 ดำเนินการเก่ียวกับการโอนสิทธิการรับเงินของผู้รับจ้างในระบบ Web Online 
 4.13 ดำเนินการขออนุมัติการใช้เงินค่าปรับไปยังกรมบัญชีกลาง  
 4.14 จัดทำคำขอเบิกเงิน และวางฎีกาเบิกเงิน ดังนี้ 
 - หมวดค่าสาธารณูปโภคของ สพป.และร.ร.ในสังกัด 

   - งบกลาง ประกอบด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล/เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตร 

 - งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าวัสดุ/ค้าจ้างเหมาบริการ/ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา/
ค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม/ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา/ค่าล่วงเวลา/ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและ                         
ผู้ควบคุมงาน/ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน และค่าเช่าบ้าน ของ สพป. และ ร.ร.ในสังกัด 

- งบลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของ สพป. และ ร.ร.ในสังกัด 
 - เงินนอกงบประมาณ ประกอบด้วย เงินโครงการอาหารกลางวัน, เงินรายได้สถานศึกษา, 

เงินประกันสัญญา และเงินรายได้ค่าปรับ 
 4.15 จัดทำคำขอเบิกรายการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง 

 4.16 จัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีซื้อจ้างครุภัณฑ์ ของ สพป.ระนอง 
 4.17 ดำเนินการถอนคืนหลักประกันสัญญา ของ สพป. 

 4.18 งานรับ-ส่ง หนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                         
My-Office  (งานรับหนังสือ  ปฏิบัติงานแทน นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์  กรณีลาหรือไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้) 

 4.19 งานออกเลขหนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                           
My -Office 

 4.20 สรุปรายการโอนเงินให้แก่ผู้ขายและผู้รับจ้าง  (กรณีจ่ายตรง)  
 4.21 งานจัดเก็บรวมรวบ  รายงานการเงิน และรายงานเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน 

 4.22 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 4.23 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 4.24 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล    

    4.25 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
                         4.26 นำแฟ้มงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
      4.27 งานจัดทำทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 4.28 ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน 
 4.29 ปฏิบัติงานแทน นางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร และนางพรทิพา  มีกุล กรณีลาหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 4.30 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

-/งานบญัช.ี.. 
 

 



งานบญัช ี
  5. นางพรทิพา  มีกุล  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 10      

ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้างานบัญชี โดยตรวจสอบ กลั่นกรองความถูกต้อง ครบถ้วนของงาน
บัญชีทุกรายการ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และปฏิบัติงานดังนี้ 
 5.1 ปฏิบัติงานแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในกรณี
ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นลำดับที่ 2 
 5.2ตัดจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 

 5.3 เรียกรายงานการเบิกจ่ายเงิน ZAP_ RPT503 
 5.4 เรียกรายงานการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ZAP_RPT506 
 5.5 บันทึกรายการรับ-จา่ยเงินนอกงบประมาณ(ที่มิใช่เงินฝากคลัง) 
 5.6 จัดทำสมุดเงินสด 
 5.7 จัดทำสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่เก่ียวข้อง 
 5.8 จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากคลังทุกประเภท 
 5.9 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว 
 5.10 จัดทำทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
 5.11 งานจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบ 

 5.12 จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ทุกบัญชี 
 5.13 บันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS 

 5.14 บันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
 5.15 บันทึกรายการรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS  
  - เงินรายได้แผ่นดิน 
  - เงินเบิกเกินส่งคืน 
  - เงินนอกงบประมาณ (ประเภทเงินฝากคลัง) 

 5.16 เรียกรายงานเงินคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS เพื ่อตรวจสอบกับรายงานเงิน
คงเหลือประจำวันระบบมือ และนำเสนอผู้ตรวจสอบประจำวัน 

 5.17 จัดทำรายงานแบบยืนยันการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS ส่ง สำนักงานคลัง
จังหวัด 
 5.18 จัดทำเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ตาม
ตัวชี้วัดที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
 5.19 จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการรอบ 9 เดือน และรอบ 12 
เดือนในระบบ e-MES ของสพฐ.และรายงานสำนักงานคลังรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือนทาง e-mail 
 5.20 จัดทำแบบรายงานประเมินผลความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลังของส่วนราชการตาม
แบบสรก. 60-1ส่ง สพฐ. และสำนักงานคลังจังหวัด                     
 5.21 สรุปรายการขอเบิกของหน่วยงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกวันทำการถัดไป 

 5.22 จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนในระบบ GFMIS ให้ สตง.  
 5.23 รายงานข้อมูลระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐตามไตรมาสให้ สพฐ. 
 

-/5.24 ปฏิบัติหน้าที่… 
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 5.24 ปฏิบัติหน้าที่ Company User Maker ในระบบ KTB Corporate Online ด้านรับและ
นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง 
 5.25 จัดทำเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ  
 5.26 รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
 5.27 การขออนุญาตรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
 5.28 การขอใช้ที่ราชพัสดุ 

 5.29 จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 5.30 รายงานทรัพย์ที่ได้รับบริจาค 
 5.31 การจัดทำทะเบียนคุมที่ราชพัสดุ 
 5.32 การนำขอใช้ นำขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การส่งคืนที่ราชพัสดุ 
 5.33 ทำการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการรายงาน 

 5.34 งานส่ง หนังส ือราชการของตนเอง  ด ้วยระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส์                   
my-Office 

 5.35 งานออกเลขหนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                     
my-Office 
 5.36 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 5.37 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 5.38 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล 

    5.39 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

    5.40 นำแฟ้มงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
  5.41ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน 
 5.42 ปฏิบัติงานแทน นางสิริพร  บุญเซียม และนางวิไลลักษณ์  จุลเสนีย์ชร กรณีลาหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
 5.43 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

งานพสัด ุ
  6. นางสาวศรญิญา  บหุงา  ตำแหนง่ นกัวชิาการเงนิและบัญชชีำนาญการ ตำแหน่งเลขที ่อ 9 

ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
 6.1 ปฏิบัติงานแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในกรณี
ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นลำดับที่ 3 
 6.2 เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของ สพป.ระนอง 
 6.3 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืนๆ ดังนี้ 

- จ้างกอ่สร้าง ต่อเติม ปรับปรุงและซ่อมแซม งบลงทุน  
- จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน สพป. งบดำเนินงาน 
 

-/6.4 ดำเนินการจัดทำ… 
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    6.4 ดำเนินการจัดทำเอกสาร การจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ทุกแผนงานของ สพป.ระนอง 

 6.5 ตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ งบ
ดำเนินงาน ของโรงเรียนในสังกัด  
 6.6 ตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนในสังกัด 
 6.7 ตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ของโรงเรียนในสังกัด  
 6.8 จัดทำ PO และตรวจรับในระบบ Web Online ดังนี้ 
  - รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน  
  - รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมงบดำเนินงาน 
 6.9 จัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง ในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 6.10 จัดทำทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย 
 6.11 จัดทำรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และผลการเบิกจ่ายเงินงบลงทุน 
 6.12 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.13 งานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.Gprocument.go.th)ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 6.14 งานส่ง หนังส ือราชการของตนเอง  ด ้วยระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอน ิกส์                                  
E-filling/my-Office 

 6.15 งานออกเลขหนังสือราชการของตนเอง  ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                    
my-Office 
 6.16 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 6.17 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 6.18 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล 

    6.19 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

    6.20 นำแฟ้มงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
  6.21ช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและบุคลากรในสำนักงาน 
 6.22 ปฏิบัติงานแทน นางสาวศิริขวัญ  วรสิงห์ กรณีลาหรือไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 6.23 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                    7. นางสาวศริิขวญั  วรสงิห ์ตำแหนง่ เจ้าพนกังานพสัดุ   ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 

 7.1 ชว่ยปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของ สพป.ระนอง 
  7.1.1 ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อรายการวัสดุ / จัดจ้างเหมาบริการ จากเงิน 

งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอ่ืน ๆ        
  7.1.2 ดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ สพป.ระนอง 

  7.1.3 ช่วยตรวจสอบหลักฐานการเบิกเงินจัดซื้อรายการวัสดุ / จัดจ้างเหมาบริการ         
งบดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
  7.1.4 ช่วยจัดทำ ขบ.รายการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของ สพป.ระนอง 
  7.1.5 ช่วยจัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีซื้อ/จ้างวัสดุ ของ สพป.ระนอง 
  7.1.6 ช่วยจัดทำบัญชีวัสดุ/สรุปวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน ของทุกปีให้งานบัญชี
ปรับปรุงบัญชี 

-/7.1.7 ช่วยเบิก-จ่ายวัสดุ… 
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  7.1.7 ช่วยเบิก-จ่ายวัสด ุ

  7.1.8 ช่วยรับ-จ่ายใบเสร็จรบัเงิน จัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และ รายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ส่งให้ สพฐ.และจัดเก็บรายงานใบเสร็จของโรงเรียนในสังกัด 
  7.1.10 ช่วยจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน รายการวัสดุคงทนถาวร 
  7.1.11 ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการยืม ควบคุม และเก็บรักษาวัสดุคงทนถาวร 
  7.1.12 ช่วยจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อสั่งจ้างในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  7.1.13 ช่วยจัดทำ PO รายการจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของ สพป. ระนองและโรงเรียนใน
ส่วนที่ตรวจเอกสารรายการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับในระบบ Web Online 
  7.1.14 ช่วยงานในระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (WWW.Gprocument.go.th)ในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
  7.1.15 ดำเนินการยืม ควบคุม และเก็บรักษาครุภัณฑ์ ของ สพป. 

  7.1.16 ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 7.2 งานรับ-ส่ง หนังส ือราชการภายในกลุ ่มด้วยระบบงานสารบรรณอิเล ็กทรอนิกส์                                    

My-Office 
 7.3 งานออกเลขหนังสือราชการภายในกลุ ่ม ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์          

My-Office 
 7.4งานแจกจ่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการ/เอกชน จัดส่ง 
 7.5 งานควบคุมการรับ-ส่งโทรสาร ภายในกลุ่ม 
 7.6 งานวิเคราะห์หนังสือรับ เพ่ือแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มปฏิบัติ 
 7.7 ช่วยเหลือให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนองและ
สถานศึกษา 
 7.8 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 7.9 งานจัดทำเข้าเล่มเอกสารของส่วนราชการในสังกัดภายในกลุ่ม 
 7.10 งานสำเนาหนังสือ และถ่ายเอกสารด้วยเครื่องดิจิตอล 

   7.11 งานจัดทำหนังสือแจ้งเวียน ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับงานการเงิน  
บัญชี และพัสดุ ให้โรงเรียน/กลุ่มในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

   7.12 รวบรวมแฟ้มงานของกลุ่ม เพ่ือนำเสนอผู้บังคับบัญชา 
 7.13 ช่วยปฏิบัติงานแทน นางสาวศริญญา  บุหงา  ในกรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 7.14 ชว่ยนำข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงินบัญชีและพัสดุ  เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 

-/กลุม่สง่เสรมิ... 
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กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา 
1. นางภทัรานิษฐ ์ อกัษรพิบลูย์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบ 

งาน ดังนี้ 
       1.1  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่มีหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติใน
การบริหารงานในกลุ่ม ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม แร่งรัด แก้ปัญหาและประเมินผล พิจารณาตรวจสอบกลั่นกรอง
ความถูกต้อง และให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความชำนาญในงานด้านการศึกษา ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ก่อนเสนอรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตามลำดับ 
      1.2  งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
   1.2.1  การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
   1.2.2  การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
   1.2.3  การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
     1.3  งานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.4  งานโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา 
     1.5  งานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา 
     1.6  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชา
ทหาร 
     1.7  งานสหกรณ์โรงเรียน 
     1.8  งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
     1.9  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
     1.10  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได ้

2.  นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ 
งาน ดังนี้ 
       2.1  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 

    2.2   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลำดับที่ 1 ในกรณีที่ลา  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      2.3  งานขออนุญาตขยายชั้นเรียน 
      2.4  งานขออนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ 
      2.5  งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
สถาบันศาสนา และสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ตลอดจนการศึกษาทางเลือก 
     2.6  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 

-/2.7  งานส่งเสริม... 
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       2.7  งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ 
     2.7.1  การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 
     2.7.2  การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย 
     2.7.3  การดำเนินงานของมูลนิธิส ่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) 
     2.7.4  การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ 
     2.8  การแข่งขันทักษะวิชาการ 
     2.9  การแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ 
     2.10  งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และพัฒนาความรู ้ความสามารถในการปฏิบัต ิหน้าที่                    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     2.11  งานส่งเสริมให้มีการกำหนดวิธีการและแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
     2.11.1  จัดทำข้อมูลประชากรวัยเรียน 
     2.11.2  จัดทำแผนการรับนักเรียนรายปีการศึกษา 
     2.11.3  จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 
     2.11.4  จัดทำปฏิทินและรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีการศึกษา 
     2.11.5  แจ้งประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
     2.11.6  ติดตามและตรวจสอบผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
     2.11.7  ส่งเสริมให้เด็กที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือกได้เข้าเรียนทุกคน                    
โดยศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ดำเนินการแก้ปัญหารับนักเรียน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.11.8  สรุปและรายงานผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดต่อหน่วยงาน              
ที่เก่ียวข้อง 
     2.11.9  ประสานงานกับสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และหน่วยงานที่จัด
การศึกษาภาคบังคับอื่น เกี่ยวกับการย้ายนักเรียน การจำหน่ายนักเรียนและการขอผ่อนผันการเข้าเรียน 
    2.12  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 
    2.13  งานการศึกษานอกระบบ งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัด
การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การให้การอนุญาตสำนักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี           
ความจำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้ 
    2.14  งานส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษา 
    2.15  งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

-/2.16  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ... 
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       2.16  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
       2.17  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางภัทรานิษฐ์  อักษรพิบูลย์ ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติ                    
หน้าที่ได ้
  3.  นางอรพินท์  คงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
       3.1  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในงานด้านการศึกษา ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
       3.2   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลำดับที่ 2 ในกรณีที่ลา 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      3.3  งานประสานส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้อง            
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา (ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
      3.4  งานวิเทศสัมพันธ์ 
    2.4.1  งานวิเทศสัมพันธ์ 
    2.4.2  โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
     3.5  งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและจัดทำทะเบียน 
     3.6  งานขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
     3.7  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
   3.7.1  งานการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
   3.7.2  งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาสูบบุหรี่และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน
สถานศึกษา 
   3.7.3  งานรณรงค์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
   3.7.4  งานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
   3.7.5  งานกิจกรรมทักษะชีวิต 
   3.7.6  งานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   3.7.7  งานกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   3.7.8  งานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) 
www.catas.in.th 
   3.7.9  งานระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(NISPA) www.nispa.nccd.go.th  
   3.7.10  งานระบบบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด www.nccd.go.th  
   3.7.11  งานพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ 
     3.8  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
     3.9  งานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา 
     3.10  งานสภานักเรียน ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็ง องค์กรสภานักเรียน เด็ก เยาวชน 
ในสถานศึกษา 

   -/ 3.11  งานกองทุนเงินให้กู้ยืม… 
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      3.11  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา กยศ. 
      3.12  งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
      3.12.1  การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
      3.12.2  สวดมนต์แปล 
      3.12.3  งานประกวดโรงเรียน นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      3.12.4  งานเยาวชนทำดีถวายในหลวง 
      3.13  งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
      3.14  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางปริยาภัสร์  ศรีมณีรักษ์ ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติ                      
หน้าที่ได ้
      3.15  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  นางปริยาภสัร ์ ศรีมณีรักษ์ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา                 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      4.1  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ            
ในการทำงานปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
     4.1.1  ด้านการปฏิบัติการ 
      4.1.1.1  ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
      4.1.1.2  วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน
หรือจากการส่งต่อด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม                  
และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
      4.1.1.3  ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยา
กับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ     
ความถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น 
      4.1.1.4  ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี ่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม  
และบำบัดครอบครัว เพื ่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื ่อง หรือปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี ่ยง                 
เรื่องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
      4.1.1.5  ปรับพฤติกรรม ฟื ้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริม
พัฒนาการในระดับเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม 
วิธีการปรับตัวหรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
      4.1.1.6  ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
      4.1.1.7  ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของ
นักเรียนด้วยเครื ่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื ้องต้น เพื ่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิต                   
ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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      4.1.1.8  รวบรวม ศึกษาข้อมูล ว ิจ ัยด้านจิตวิทยา และวิชาการอื ่น ๆ                  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
    4.1.1.9  สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน 
    4.1.2  ด้านการวางแผน 
    วางแผนการทำงานท ี ่ ร ับผ ิดชอบ ร ่วมดำเน ินการวางแผนการทำงาน                   
ของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
    4.1.3  ด้านการประสานงาน 
    4.1.3.1  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
    4.1.3.2  ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
    4.1.3.3  ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการ
ความช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
    4.1.4  ด้านการบริหาร 
    4.1.4.1  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาการที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
    4.1.4.2  ถ่ายทอด ฝึกอบรม องค์ความรู ้ เทคโนโลยีด้านจิตวิทยา จัดทำ
แผนการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
       4.4  งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
       4.5  งานประชาสัมพันธ์ช่าวสาร (จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ) 
       4.6  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางอรพินท์  คงทอง ในกรณีที่ลา หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
       4.7  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
       5.1  ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานด้านการศึกษา ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
       5.2  งานธุรการ 
     5.2.1  งานรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e – filing / my – office 
     5 .2.2  งานออกเลขท ี ่หน ังส ือราชการภายในกล ุ ่มด ้วยระบบงานสารบรรณ                            
อิเล็กทรอนิกส์ e – filing / my – office และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
     5.2.3  งานแจกจ่ายหนังสือ สิ่งพิมพ์ที่หน่วยงานราชการ/เอกชนจัดส่งมาให้                    
และดำเนินการลงทะเบียน 
     5.2.4  งานควบคุมการรับ – ส่ง โทรสารของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
     5.2.5  งานวิเคราะห์หนังสือรับ เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติ 

 -/ 5.2.6  งานจัดทำหนังสือ... 
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     5.2.6  งานจัดทำหนังสือราชการภายในกลุ ่มในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ให้เป็นแนวเดียวกัน โดยผ่านระบบ my – office และไม่ผ่านระบบ my – office 
     5.2.7  งานสำเนาหนังสือ ระเบียบ กฎหมายภายในกลุ่มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       5.3  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวมถึงการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย 
และการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ. 
       5.4  งานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
       5.5  งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร   
และการค้ามนุษย์ 
       5.6  งานจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร ชาวเล และชายแดน 
      5.7  งานจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
      5.8  งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา 
      5.9  งานประชาสัมพันธ์ข่าวสาร (จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ) 
      5.10  การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
      5.11  ปฏิบัติหน้าที่แทน นายบารมี  บุญธรรม ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      5.12  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
          6.  นายบารมี  บุญธรรม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ลูกเสือสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง                   
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
     6.1  งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
     6.2  งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ทะเบียนและหนังสือราชการต่าง ๆ รวมทั้ง
ระบบ my – office ของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
     6.3  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
     6.4  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจ และบันทึกข้อมูล               
การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่ง และรับข้อมูลในระบบ ICT ของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
     6.5  งานประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและท้องถิ่นการ
ให้บริการแก่ประชาชน หรือผุ้มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ ของสำนักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
     6.6  งานธุรการ 
   6.6.1  งานรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในกลุ่มด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
e – filing / my – office 
   6.6.2  งานออกเลขท่ีหนังสือราชการภายในกลุ่มด้วยระบบงานสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์ e – filing / my – office และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
   6.6.3  งานแจกจ่ายหนังส ือ ส ิ ่งพ ิมพ์ท ี ่หน ่วยงานราชการ/เอกชนจัดส ่งมาให้                      
และดำเนินการลงทะเบียน 
   6.6.4  งานควบคุมการรับ – ส่ง โทรสารของกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระนอง 
   6.6.5  งานวิเคราะห์หนังสือรับ เพ่ือแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติ 
   6.6.6  งานจัดทำหนังส ือราชการภายในกลุ ่มในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ให้เป็นแนวเดียวกัน โดยผ่านระบบ my – office และไม่ผ่านระบบ my – office 
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    6.6.7  งานสำเนาหนังสือ ระเบียบ กฎหมายภายในกลุ่มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      6.7  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพัฒน์นรี  ทิพย์วารี ในกรณีที่ลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
      6.8  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุม่บรหิารงานบคุคล 
 1. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถมีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามขอบข่ายภารกิจงาน ดังนี้  
   ๑.๑.1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   ๑.๑.2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ 
   ๑.๑.3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   ๑.๑.4. งานธุรการ 
  1.2 งานวิทยฐานะ 
   1.2.1  งานขอให้มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ 
   1.2.2 งานขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง  
ครู ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1, 2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
                 1.2.3  งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 1,2) 
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
   1.2.4  งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (ด้านที่ 3) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
   1.2.5 ตรวจสอบการดำเนินการให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ 
  1.3 มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแลวินิจฉัย 
และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้งานที่รับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย 
  1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เพ่ือให้งานในกลุ่มบริหารงานงานบุคคล ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
  1.5 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้
ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องก่อนนำเสนอรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

-/1.6 ติดตามประเมินผล... 



- 27 - 
  1.6 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  รายงานผล  ปัญหา
และวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 
  1.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
      1.8 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 1.9 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 
  ๒. นางสาวกรรณิการ ์ ชูศร ี ตำแหนง่ นกัทรพัยากรบคุคล ระดบัปฏบิัตกิาร  ปฏิบัติหนา้ที่หัวหน้า
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานดังนี้ 
      ๒.1 กำหนดแผนงานการปฏิบัติงาน  กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา
แนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ก่อนเสนอ
ผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ 
  ๒.2 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.3 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา, และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ๒.4 งานการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
  ๒.5 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 
                ๒.6 งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.7 งานเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ไปดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  ๒.8 งานเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ไปดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครู สายงานการสอน 
  ๒.9 งานเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
ไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
  ๒.๑0 งานเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
ไปดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
  ๒.๑1 งานบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒.๑2 งานบรรจุแต่งตั้งนักศึกษาทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
      ๒.๑3 งานการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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               ๒.๑4 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่งในสังกัด  
  ๒.15 งานข้อมูล HRMS งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 ๒.๑6 งานเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ. 
 ๒.17 ปฏิบัติหน้าที่แทน นายพิสิทธิ์ พิทยาวานิช กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ 
 ๒.18 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 ๒.19 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๓. นายพิสิทธิ ์ พิทยาวานิช  ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั ่วคราวรายเดือน) มีหน้าที่                       
ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๓.1  ชว่ยงานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
  ๓.2  ชว่ยงานควบคุมอัตรากำลังของตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และพนักงาน
ราชการ 
  ๓.3 ชว่ยงานสอบคัดเลือก หรือคัดเลือกลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และ
พนักงานราชการ 
  ๓.4 ชว่ยงานประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
  ๓.5 ชว่ยงานย้ายลูกจ้างประจำ การปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวในหน่วยงานการศึกษา 
           ๓.6 ช่วยงานให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ใน   สัญญาจ้าง 
  ๓.7 ชว่ยงานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงิน
งบประมาณ) และพนักงานราชการ 
  ๓.8 ชว่ยงานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลูกจ้างประจำ 
  ๓.9 ชว่ยงานบรรจุกลับเข้ารับราชการของลูกจ้างประจำ 
  ๓.10 ชว่ยงานขออนุญาตไปสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกกรณี 
 ๓.11 ชว่ยงานขอกลับเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.12 ชว่ยงานขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓.13 ชว่ยงานขอลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว (เงินงบประมาณ) และ
พนักงานราชการ 
  3.14 งานข้อมูล HRMS ลูกจ้างประจำทุกตำแหน่ง 
  ๓.15 ชว่ยงานการจัดทำประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของกลุ่มบริหารงานบุคคล และประสานกับ
ทุกกลุ่ม/หน่วยภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
  ๓.16 ชว่ยงานการจัดทำและดูแลเว็ปไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๓.17 ชว่ยการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.๑8 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวกรรณิการ์ ชูศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ 
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  3.19 ปฏิบัติงานธุรการ แทน นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 ๓.20 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๓.21 ชว่ยปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานวางแผนอตัรากำลังและกำหนดตำแหนง่ และวทิยฐานะ 
     ๔. นางอัจฉรา วิเศษ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  ๔.1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
  ๔.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา
แนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตามลำดับ 
  ๔.3 งานวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  ๔.4 งานจัดทำสถิต ิข ้อมูลบุคคล ณ วันที ่ 10 มิถ ุนายน ของทุกปี และรายงานบัญชี                               
จัดชั้นเรียนและการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู 
  ๔.5 งานจัดทำบัญชีรายละเอียดปริมาณงานของสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาย้าย
และการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครู 
  ๔.6 งานกำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาในสังกัดตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
  ๔.7 งานขอกำหนดอัตราตั้งใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.8 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด 
  ๔.9 งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว 
  ๔.10 งานวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลวางแผนกำลังคนในสถานศึกษาและส่งเสริมประสานให้
สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
  ๔.11 งานวิเคราะห์ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการใช้ตาม
ความจำเป็น ความต้องการ ความขาดแคลนเกี่ยวกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา 
  ๔.12 งานประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของ
หน่วยงานและสถานศึกษา 
  ๔.13 งานขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ว่างใน
สถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและลูกจ้างประจำ 
  ๔.14 งานควบคุมทะเบียนอัตราว่างของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  ๔.15 งานดำเนินการตามมาตรการกำหนดขนาดกำลังคนภาครัฐ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
  ๔.16 งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ และท่ีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  
  ๔.17 งานจัดสรรอัตรานักเรียนทุนของกระทรวงศึกษาธิการ, โครงการเพชรในตม, นักเรียนทุน
โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.), โครงการครูมืออาชีพ
และโครงการครูพันธุ์ใหม่  
  ๔.18 งานโปรแกรม HRMS งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  ๔.19 งานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา   
  ๔.20 งานจัดทำข้อมูลและควบคุมอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และ
จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่างๆ              
  ๔.21 งานกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
  ๔.22 งานดำเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับขนาดกำลังคนภาครัฐในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา 
  ๔.23 ดำเนินการเสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ อกศจ. 
      4.24 ดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.25 ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมใหม่ 
 ๔.26 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
 ๔.27 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๔.28 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  5. นางสาวอรพรรณ  ธนบตัร  ตำแหนง่ นักทรัพยากรบุคคล ระดบัปฏบิัตกิาร มีหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบ ดังนี้ 
  5.1 งานขอให้มีว ิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ (ว PA) 
  5.2 งานขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง  
ครู ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1, 2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ว 
PA) 
                5.3 งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 1,2) และ      
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ว PA) 
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  5.4 งานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครู, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้าน
ที่ 3) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ (ว PA) 
  5.5 งานเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 (2) 
  5.6 งานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย 
  5.7 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รักษาราชการแทนตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  5.8 งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5.9 การขออนุญาตลาและควบคุมการลาทุกประเภทของผู้บริหารสถานศึกษา 
  5.10 งานเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ต่อ กศจ.  
  5.11 ปฏิบัติงานธุรการ แทน นางสาวขวัญฤทัย  ช่วยแท่น กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
 5.12 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  5.13 ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน นางอัจฉรา วิเศษ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่  ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่
ได ้
  5.14 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

งานบำเหนจ็ความชอบและทะเบยีนประวตั ิ

 6. นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
   6.1 กำหนดแผนการปฏิบัติงาน กำกับ ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ วินิจฉัย  ให้คำปรึกษา
แนะนำและช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
ก่อนเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา และลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6.4 การปรับเพ่ิมเงินเดือน / ค่าจ้าง / ค่าตอบแทน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานราชการ 
  6.5 การแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกกรณ ี
  6.6 การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  6.7 การแก้ไขคำสั่งเก่ียวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำทุกกรณี 
  6.8 การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
               6.9 การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
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  6.10 การแก้ไขคำสั่งเก่ียวกับการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
  6.11 การรายงานข้อมูลเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ  และลูกจ้างประจำ ให้                        
กลุ่มนโยบายและแผนทราบทุกครั้ง หลังจากเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
  6.12 การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานราชการให้กลุ่มนโยบายและแผนทราบ 
  6.13 การขอรับเงินรางวัลประจำปี 
  6.14 การดำเนินการเกี่ยวกับเงินเพ่ิมเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานราชการ 
   6.15 งานบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  6.16 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมข้ึนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  6.17 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเง ินเดือน / ค่าจ ้างประจำปี ของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจำ  
  6.18 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานราชการ 
  6.19 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐานะ และขอรับเงิน พ.ต.ก. 
  6.20 งานให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  
  6.21 งานบันทึกคำสั่งการจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำ ร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  6.22 งานจัดทำบัญชีรายละเอียดการตัดโอนอัตราเงินเดือนภายในหน่วยเบิกเดียวกัน หรือข้าม
หน่วยเบิก เพื่อรายงาน สพฐ. ดำเนินการในระบบจ่ายตรงเงินเดือน 
  6.23  การจัดทำบัญชีถือจ่ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (จ.18) และแก้ไขข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  6.24  การจัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  6.25  การจัดทำบัญชีถือจ่ายพนักงานราชการ (จ.18) และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  6.26  งานควบคุมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีถือจ่าย (จ. 18) ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  6.27  งานโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด 
  ๖.๒8  ช่วยปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวกชพร ณ ระนอง กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
 ๖.๒9 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๖.30 ชว่ยปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

  7. นางสาวกชพร  ณ ระนอง  ตำแหนง่นักทรพัยากรบคุคล ระดบัปฏบิัตกิาร มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบงาน ดังนี้   
  7.1 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
  7.2 งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
  7.3 การจัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

-/7.4 งานจัดทำทะเบียนคุม... 
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  7.4 งานจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  7.5 งานคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  7.6 งานขอแก้ไขคำผิด (ชื่อ-สกุล) ในราชกิจจานุเบกษา 
  7.7 งานขอเสนอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้ทำ
คุณประโยชน์ 
  7.8 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน / บัตรเหรียญราชการชายแดน 
  7.9 จัดทำและบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล) 
  7.10 จัดทำ และแก้ไขเพ่ิมเติมขอมูลทะเบียนประวัติของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำ ในระบบฐานข้อมูลจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง 
  7.11 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
  7.12 งานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่ครู 
ชาวต่างประเทศ 
  7.13 การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว 
  7.14 การขออนุญาตลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจย์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  7.15 การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทาน
ดิน การขอพระราชทานหีบศพ 
  7.16  การแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 
  7.17  งานจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
  7.18  การดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำ ที่ลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม และกรณีย้ายไป ย้ายมา ต่างสังกัด 
  7.19  การขออนุญาตการลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันทำการของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  7.20  การบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจำ             
  7.21 การจัดทำทะเบียนประวัติ (กคศ.16) อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
  7.22 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และการขอรับ
เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม     
  7.23 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิก กสจ. 
  7.24 งานการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  ๗.25 ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเนตรทิพย์  วิชิต กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ   ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ 
 

-/๗.26 ปฏิบัติงานร่วมกัน... 
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 ๗.26 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๗.27 ชว่ยปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

งานธุรการ 
 8. นางสาวขวญัฤทยั ชว่ยแทน่ ตำแหนง่ พนักงานธรุการ (ลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน)  มีหน้าที่
ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  8.1 ชว่ยงานขอให้มีวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 
ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการ 
  8.2 ชว่ยงานขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตำแหน่ง  
ครู ศึกษานิเทศก์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1, 2) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
                8.3 ชว่ยงานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ,  วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ด้านที่ 1,2) 
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 
 8.4 ชว่ยงานขอให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่ง ครู, ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ, วิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ (ด้านที่ 3) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  
 8.5 งานให้บริการการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 
  8.6 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) และการขอรับ
เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญ (กบข.) ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม     
  8.7 งานควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับสมาชิก กสจ. 
  8.8 การขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  8.9 แจ้งเวียนหนังสือราชการ 
 8.10 งานออกหนังสือรับรองเงินเดือน 
 8.11 ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ออกเลขหนังสือ ส่งงาน ในระบบ My office) 
  8.12 ดำเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  8.13 งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร 
  8.14 ประสานงานระหว่างกลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษา
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่ม 
  8.15 เบิกวัสดุอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 8.16 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 

-/กลุม่พฒันาครู... 



กลุ่มพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
 ๑. นางอรุาวรรณ  ผูว้านชิ  ตำแหนง่  นักทรัพยากรบุคคล ระดบัชำนาญการ กลุม่บรหิารงาน
บุคคล ปฏบิัตหินา้ทีผู่อ้ำนวยการกลุม่พฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1.1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถมีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามขอบข่าย
ภารกิจงาน ดังนี้  
   ๑.๑.๑ งานฝึกอบรมการพฒันากอ่นแต่งตัง้ 
             - ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ 
                ดำรงตำแหน่งครู 
   -  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
      สถานศึกษา 
   -  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา 
   -  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
   -  ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเพ่ือเลื่อนหรือให้มีวิทยฐานะ 
   ๑.๑.๒ งานฝึกอบรมพฒันาเพือ่เพิม่ศกัยภาพการปฏบิัตงิาน    
   - การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งครู 
   - การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหาร 
     สถานศึกษา 
   - การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานผู้บริหารการศึกษา 
   - การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
        - การฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
   - การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานราชการ               
     ครูอัตราจ้างลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว 
                - งานจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
   ๑.๑.๓  งานวจิยั พฒันาและสรา้งระบบเครอืขา่ย 
   - งานวิจัยและส่งเสริมการวิจัยเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
     - งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและสร้างระบบเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา 
     บุคลากรในสังกัด 
     - งานกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
   - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มหรือหน่วยงานที่ 
     เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
   ๑.๑.๔ งานพฒันามาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ  
   - การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งครู 
                - การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
                - การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
                - การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
                                                                                   -/2. นางสาวกชพร...   
    




