
 
 
 
 
 
 

คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ท่ี  622 / 2562 

เรื่อง  มอบหมายให้ข้าราชการและผู้รับจ้างเหมาบริการ รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ 

--------------------------- 

 อนุสิทธิ คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 588/2561 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.
2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ท่ี 
150/2562  ลงวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ กลุ่ม
อำนวยการ คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 178/2562 ลงวันท่ี 24 เมษายน 2562 เรื่อง
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คำส่ังสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ท่ี 562/2562 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราว รับผิดชอบและปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  คำส่ังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี ท่ี 563/2562 ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ รับผิดชอบและ
ปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา   

 เพื่อให้การปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

1. นางสายใจ  จิรชีพพัฒนา  ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป  ระดับ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1 บริหารงานของกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีกำหนด 
 ๑.2 ควบคุม กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กล่ันกรองงานและให้ความเห็น เกี่ยวกับ 
การเสนองานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มอำนวยการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำส่ัง นโยบาย  
และแบบธรรมเนียมของข้าราชการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 1.3 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ 

1.4 ดำเนินงานประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวดั 
 1.5 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารท่ัวไป  งานสารบรรณ  งานพิธีการ งานประสานการปฏิบัติงาน ฯ 
 1.6 ดำเนินงานงานทำลายหนังสือราชการ 
 1.7 ดำเนินงานงานมอบหมายงานในหน้าท่ี 
 1.8 ดำเนินงานการควบคุมการมาปฏิบัติราชการและการลา 
 1.9 ดำเนินงานเกีย่วกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
 1.10 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  
  -การลาป่วย/การลาคลอดบุตร/การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร/การลากิจส่วนตัว/การลา
พักผ่อน/การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์/การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารบการเตรียมพล/
การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน/การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ/การลา
ติดตามคู่สมรส/การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

-/1.11 ดำเนินงาน... 
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          1.11 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร การจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเส่ียง 
การจัดทำแผนพัฒนาองค์กร 
 1.12 ดำเนินงานการจัดประชุมบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการ 
 1.13 ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อม การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและพัฒนา
สภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย 
 1.14 ดำเนินงานตามมาตรการประหยัด 
 1.15 ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ 
 1.16 ดำเนินงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 1.17 ดำเนินงานส่งขา้ราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับการประชุม ฝึกอบรม เป็นวิทยากร  
เป็นกรรมการของหน่วยต่าง ๆ 
 1.18 ดำเนินงานการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการ 
 1.19 ดำเนินงานโครงการพฒันาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.20 ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มอำนวยการ กรณีงานเร่งด่วนหรือระดมกำลังเพื่อปฏิบัติงาน 
ท่ีมีภารกิจสำคัญให้เสร็จทันกำหนด 
 1.21  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

1.22 ดำเนินงานเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และ
ข้าราชการบำนาญในสังกัด กรณีส่งใช้เงินทดรองราชการ พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 

1.23 ดำเนินงานเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ และ
ข้าราชการบำนาญในสังกัด  กรณีส่งใช้เงินทดรองราชการ พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 

1.24 ดำเนินงานเบิกเงินในระบบ GFMIS กรณีส่งใช้เงินทดรอง 
 1.25 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. นางวีรยา  ทองนวล  ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์  ระดับ ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 2.1 ดำเนินงานเกีย่วกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ เว็บไซต์ / เฟสบุ๊ค / หนังสือพิมพ์ / วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น 

2.2 ดำเนินงานเกี่ยวกับยานพาหนะ 
 2.3 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการศึกษาธิการจังหวัด 
  -ตรวจสอบ กล่ันกรองแฟ้มงาน ก่อนนำเสนอศึกษาธิการจังหวัด 
  -อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปราชการของศึกษาธิการจังหวัด 
  -บันทึกภาพ 
  -ปฏิทินการนัดหมายงาน 
  -การขออนุญาตไปราชการ 
  -การขอใช้รถยนต์/พาหนะ ในการไปราชการของศึกษาธิการจังหวัด 
  -สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัด 
  -วางระบบและจัดทำการจัดเก็บเอกสารท่ีใช้ในการบริหารงานของศึกษาธิการจังหวัด 
  -งานประสานการนัดหมาย การเชิญประชุม เชิญร่วมงานพิธีการต่าง ๆ ของศึกษาธิการจังหวัด 
 

-/ 2.4 ดำเนินงาน… 
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2.4 ดำเนินงานสวัสดิการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2.5 ดำเนินงานการประสานการดำเนินการประชาสัมพันธ์การพัฒนา อบรมจากหน่วยงานอืน่ ๆ 

 
2.6 เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 
2.7 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จากเงินทุกประเภท ควบคู่กับระบบ 

GFMIS 
 2.8 ปฏิบติังาน ในระบบ GFMIS เช่น จัดทำ PO สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พร้อมท้ังงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.9 ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.10 ดำเนินการจัดจ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์จนถึงการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและลงประวัติการซ่อมแซม 
 2.11 จัดทำทะเบียนทรัพย์สินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.12 จัดทำบัญชีวัสดุ และเบิกจ่ายพัสดุให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.13 ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่ายพัสดุประจำปี 
 2.14 ดำเนินการส่งแบบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายต่อสรรพากรพื้นท่ี 
 2.15 สร้างรหัสงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
 2.16 สร้างเอกสารสำรองเงิน ในระบบ GFMIS 
 2.17 กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
 2.18 ขออนุมัติสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย, ขอเปล่ียนแปลง และแจ้งลบข้อมูลหลักผู้ขาย ในระบบ GFMIS   
พร้อมส่งเอกสารต่อสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 
 2.19 จัดทำรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงาน 
คลังจังหวัด 
 2.20 รายงานการขอเบิกจากคลัง ทุกต้นเดือน 
 2.21 ดำเนินการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
 2.22 จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และตีราคาทรัพย์สิน และบันทึก 
การจำหน่าย 
 2.23 สร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
 2.24 ดำเนินการจัดทำใบยืม และใบโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและส่วนราชการ 
 2.25 เรียกรายงานสรุปข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
 2.26 จัดทำใบเบิก - จ่าย และควบคุมการเบิก - จ่าย วัสดุสำนักงาน 
 2.27 จัดทำทะเบียนวัสดุถาวรพร้อมท้ังบันทึกจำหน่ายให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 2.28 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รบัมอบหมาย 
 2.29 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางพัชราลัย  พงษ์เผือก กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 2.30 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 

-/ 3.นางพัชราลัย  พงษ์เผือก... 
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3.นางพัชราลัย  พงษ์เผือก ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ชำนาญการพเิศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  ให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
แทนผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

3.2 ควบคุมเงินประจำงวด จัดทำทะเบียนเงินประจำงวดส่วนจังหวัด 
 3.3 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณแต่ละรายการให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 3.5 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินยืมราชการ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดการส่งใช้เงินยืมราชการ 
 3.4 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินยืมทดรองราชการ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดการส่งใช้เงินยืมทดรองราชการ
 3.5 จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3.6 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 3.7 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 3.8 ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคณะพร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 3.9 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 3.10 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 3.11 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 3.12 ดำเนินการวางเบิกเงินในระบบ GFMIS ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
          3.13 จัดทำเรื่องเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย พร้อมจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายการ 
 3.14 จัดทำเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
 3.15 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ 
 3.16 จัดทำเรื่องบำเหน็จ บำนาญในระบบ E-pension  
 3.17 ดำเนินการจัดทำเรื่องชำระหนี้บุคคลท่ีสาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ 
 3.18 จัดทำเรื่องเบิก-จ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ  
พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 
 3.19 จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 3.20 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 3.21 ดำเนินการรับเงิน และนำส่งเงิน ทุกประเภท 
 3.22 จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 3.23 ดำเนินการเรียกรายงานของธนาคาร (Bank Statement) 
 3.24 ดำเนินการเรียกรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน จากระบบ GFMIS  
 3.25 การขออนุมัติเปล่ียนแปลงลายมือช่ือของผู้มีอำนาจส่ังจ่ายเงินกับธนาคาร และเรื่องอื่น ๆ  
ท่ีเกีย่วข้องกับธนาคาร 
 3.26 จัดทำรายงานขอเบิกเงินจากคลังให้กับสำนักงานคลังจังหวัด 
 3.27 การรายงานแบบยืนยันรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
 3.28 จัดทำเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 
 3.29 จัดทำรายละเอียดของบประมาณค่าเช่าบ้านประจำป ี
 3.30 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 3.31 รับผิดชอบงานกู้เงิน ชพค./ชพส. ของธนาคารออมสิน และการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี 
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3.32 ดำเนินงานการตรวจสอบและจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 
3.33 ดำเนินงานตรวจสอบใบสำคัญค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และข้าราชการ

บำนาญในสังกัดพร้อมจัดทำทะเบียนคุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และวางเบิกเงินในระบบ GFMIS 
3.34 ดำเนินงานตรวจสอบใบสำคัญค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และข้าราชการ

บำนาญในสังกัด พร้อมจัดทำทะเบียนคุมให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และวางเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 3.35 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

3.36 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางวีรยา  ทองนวล กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 3.37  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
4. นางสาวธนิษฐา  หลอดทอง ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 4.1 ร่วมปฏิบัติงานปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 ร่วมปฏิบัติงานประสานงานต่าง ๆ ในระดับจังหวัด 
 4.3 ศึกษาสภาพปัจจุบันเพื่อวางระบบและจัดทำงานสารบรรณของสำนักงาน 
 4.4 ดำเนินงานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการท่ัวไป ของสำนักงาน ดังนี้  
   1) งานคัดแยกหนังสือราชการงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 

2) งานลงทะเบียนหนังสือราชการ   
3) ดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.5 งานการจัดเก็บหนังสือราชการ 
 4.6 ร่วมปฏิบัติงานทำลายหนังสือราชการ 
 4.7 ร่วมปฏิบัติงานมอบหมายงานในหน้าท่ี 
 4.8 ร่วมปฏิบัติงานการควบคุมการมาปฏิบัติราชการและการลา 
 4.9 ร่วมปฏิบัติงานการรักษาเวรยามรักษาการณ์ 
 4.10 ร่วมปฏิบัติงานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 4.11 ร่วมปฏิบัติงานบริการอาคารสถานท่ีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 4.12 ร่วมปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 
         4.13 ร่วมปฏิบัติงานขอลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด 
 4.14  ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มอำนวยการ 
 4.15 งานร่างโต้ตอบหนังสือแจ้งเวียนภายในสำนักงาน 
 4.16 ร่วมปฏิบัติงานการประสานการดำเนินการประชาสัมพันธ์การพัฒนา อบรมจากหน่วยงานอืน่ ๆ 
      4.17 งานนำแฟ้มกลุ่มอำนวยการเสนอรองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบรุี / ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อลงนาม หรือส่ังการ  
 4.17 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับกลุ่มต่าง ๆ   
 4.18 งานเบิกวัสดุของกลุ่มอำนวยการ  
 4.19 ร่วมปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ทั่วไป คำส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อถือปฏิบัติ  
 4.20 ร่วมปฏิบัติงาน นำเผยแพร่ภาพกิจกรรมทางเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เว็บไซต์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เฟสบุ๊ค แอพพลิเคช่ันไลน์ และ ยูทูป 
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 4.20 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 4.21  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
5. นางสาวสุลิษา  เปรมปรี ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแม่บ้าน  หน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

5.1 ปฏิบติังานทำความสะอาดภายในและภายนอกสำนักงานรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดล้อมของสำนักงาน 
ให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ ดังนี้ 
 5.2 ทำความสะอาดบ้านพักรวมทั้งบริเวณส่ิงแวดล้อมของบ้านพักศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
ในวันจันทร์ และ วันพุธ 
 5.3 งานช่วยบริการกลุ่มต่าง ๆ ในการจัดประชุม  
    5.4 งานนำส่งจดหมายถึงหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
ณ ท่ีทำการไปรษณีย์เพชรบุรี และในจังหวัดเพชรบุร ี
      5.5 งานนำแฟ้มกลุ่มอำนวยการเสนอรองศึกษาธกิารจังหวัดเพชรบุรี / ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
เพื่อลงนาม หรือส่ังการ  
 5.6 เดินหนังสือแจ้งเวียนงาน กลุ่มอำนวยการ เกี่ยวกับเรื่องแจ้งประชาสัมพันธ์ทั่วไป คำส่ัง ประกาศ  
ใหผู้้เกี่ยวข้องในหน่วยงานรับทราบ หรือ เพื่อถอืปฏิบัติ  
 5.7 งานเบิกวัสดุของกลุ่มอำนวยการ 
 5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
6. นางสาวกาญจนา  สุขทน  ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน  หน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 6.1 จัดทำทะเบียนคุมเงินงบประมาณแต่ละรายการให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 6.2 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด เงินงบประมาณเบิกแทนกัน แจ้งยอดจัดสรรให้กับกลุ่มงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

6.3 ดำเนินงานการออกหนงัสือรับรองสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำและ
ข้าราชการบำนาญในสังกัด 
 6.4 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 6.5 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 6.6 ดำเนินการเบิก-จ่ายค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดทุกคณะพร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 6.7 ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS 
 6.8 ดำเนินการลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงิน 

6.9 ดำเนินงานการออกหนงัสือแจ้งการใช้สิทธิ และตอบรับการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล 
6.10 ดำเนินงานการออกหนงัสือรับรองสิทธิรับเงนิค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำและ

ข้าราชการบำนาญในสังกัด 
6.11 ดำเนินงานการออกหนงัสือแจ้งการใช้สิทธิ และตอบรับการใช้สิทธิค่าการศึกษาบุตร 

 6.12 ร่วมปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายเงินยืมราชการ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดการส่งใช้เงินยืมราชการ 
 6.13 ร่วมปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายเงินยืมทดรองราชการ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดการส่งใช้ 
เงินยืมทดรองราชการ  

-/ 6.14 ร่วมปฏิบัติ... 



๗ 

 

 6.14 ร่วมปฏิบัติงานการจ่ายเงินในระบบ KTB 
 6.15 ร่วมปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 6.16 ร่วมปฏิบัติงานการเบิก-จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมเบิกเงินในระบบ GFMIS  
 6.17 ร่วมปฏิบัติงานวางเบิกเงินในระบบ GFMIS ในเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 6.18 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องเงินเดือนจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง และการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย พร้อมจ่ายเงินให้กับ
เจ้าหนี้ทุกรายการ 
 6.19 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) 
 6.20 ร่วมปฏิบัติงานเบิก-จ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ 
 6.21 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องบำเหน็จ บำนาญในระบบ E-pension  
 6.22 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องชำระหนี้บุคคลท่ีสาม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและข้าราชการบำนาญ 
 6.23 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องเบิก-จ่ายเงินช่วยพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ  
พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 
 6.24 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 6.25 ร่วมปฏิบัติงานดำเนินการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
 6.26 ร่วมปฏิบัติงานรับเงิน และนำส่งเงิน ทุกประเภท 
 6.27 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
 6.28 ร่วมปฏิบัติงานเรียกรายงานของธนาคาร (Bank Statement) 
 6.29 ร่วมปฏิบัติงานเรียกรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงิน จากระบบ GFMIS  
 6.30 ร่วมปฏิบัติงานการขออนุมัติเปล่ียนแปลงลายมือช่ือของผู้มีอำนาจส่ังจ่ายเงินกับธนาคาร และเรื่องอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคาร 
 6.31 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำรายงานขอเบิกเงินจากคลังให้กับสำนักงานคลังจังหวัด 
 6.32 ร่วมปฏิบัติงานการรายงานแบบยืนยันรายงานขอเบิกเงินจากคลัง 
 6.33 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน พร้อมวางเบิกในระบบ GFMIS 
 6.34 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำรายละเอียดของบประมาณค่าเช่าบ้านประจำปี 
 6.35 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 6.36 ร่วมปฏิบัติงานรับผิดชอบงานกู้เงิน ชพค./ชพส. ของธนาคารออมสิน และการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เพชรบุรี 

6.37 ร่วมปฏิบัติงานการตรวจสอบและจ่ายเงินทดรองราชการเป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 
6.38 ร่วมปฏิบัติงานจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

 6.39 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 6.40 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7. นางสาวอัฐมา  เจียมวิจิตร์  ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 7.1 ปฏิบัติหน้าท่ีงานบัญชี   
 7.2 งานจัดทำโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน 
ส่งสำนักงานคลังจังหวัด 

 7.3 งานจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ, ด้านจ่าย, ด้านท่ัวไป พร้อมจัดทำทะเบียนคุมใบสำคัญ   
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
 

-/ 7.4 งานจัดทำ… 
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 7.4 งานจัดทำสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย และสมุดรายวันท่ัวไป ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ 
เป็นปัจจุบัน 
 7.5 งานจัดทำบัญชีแยกประเภทท่ัวไป ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

  7.5.1 จัดทำบัญชีย่อยเงินนอกงบประมาณ, บัญชีย่อยเงินหัก ณ ท่ีจ่าย, บัญชีย่อยเงินรับฝาก, 
,บัญชีย่อยเงินประกนัสัญญา เงินรายได้แผ่นดิน และเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน 
  7.5.2 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ให้ครบถ้วน ถูกตอ้ง และเป็นปัจจุบัน 
  7.5.3 จัดทำรายงานรายได้ค่าใช้จ่ายประจำเดือนตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  7.5.4 บันทึกรายการในสมุดเงินสด เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและ
เงินฝากคลัง ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  7.5.5 จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ พร้อมจัดทำรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ประจำเดือน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  7.5.6 การจัดทำรายงานในระบบ GFMIS ทุกประเภทส่ง สตง. 
  7.5.7 จัดทำงบทดลองประจำเดือน และจัดทำรายงานการเงินประจำปี  
  7.5.8 จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการ และจ่ายตรงตามระบบ GFMIS  
ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
  7.5.9 จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารและเอกสารประกอบรายงานรายได้ค่าใช้จ่าย
ประจำเดือน ทุกบัญชี 
  7.5.10 ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ดังนี้ 
   1) การตรวจสอบยอดเงินสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS 
   2) การหักล้างบัญชีพักต่าง ๆ 
   3) การโอนงานระหว่างทำเป็นสินทรัพย์ 
   4) การประมวลผลสถานะใช้งบประมาณ 
   5) การรายงานงบทดลองประจำเดือน 
   6) การรายงานแสดงการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน 
   7) การรายงานข้อมูลตรวจสอบการเบิกจ่าย 
   8) การปรับปรุงบัญชีในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
    8.1) การปรับปรุงรายวันท่ัวไป 
    8.2) การบันทึกกลับรายการเอกสาร 
    8.3) การตรวจสอบรายการคงค้างของบัญชีพักรบัสินทรัพย์ 
    8.4) การหักล้างรายการคงค้าง 
   9) การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 
   10) การเรียกรายงานเงินฝากคลัง 
   11) การล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ 
   12) การบันทึกรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 
   13) บันทกึรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน, รายได้กรมธนารักษ์ ในระบบ GFMIS 
   14) บันทึกรับและนำส่งเงินฝากคลัง ในระบบ GFMIS 

-/ 15) บันทกึรับ… 
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   15) บันทกึรับและนำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน ในระบบ GFMIS 
   16) ปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินประจำปีตามระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
   17) ตัดจ่ายในระบบ GFMIS 
   18) จัดทำและรวบรวมงบเดือนเงินทุกประเภทเพื่อรอรับการตรวจสอบ 
 7.6 งานจัดทำแบบฟอร์มการขอถ่ายเอกสาร สอบทานยอดการถ่ายเอกสารประจำเดือนกับผู้รับจ้าง  
เพื่อสรุปและบันทึกเสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย 

7.7 ดำเนินการลงบัญชีเงินอุดหนุนทุกประเภทให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
 7.8 งานเบิกวัสดุของกลุ่มอำนวยการ 
 7.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 7.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
8. นางสาวอาริษา  แสงปก  ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

8.1 ช่วยดำเนินงานเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

8.2 ปฏิบัติงานด้านเอกสารของงานพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

8.3 งานการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จากเงินทุกประเภท ควบคู่กับ
ระบบ GFMIS 

8.4 ปฏิบัติงาน ในระบบ GFMIS เช่น จัดทำ PO สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมท้ังงานอื่น ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง 

8.5  งานการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
8.6 งานการจัดจ้างซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์จนถึงการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินและลงประวัติการซ่อมแซม 
8.6  งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
8.8  งานจัดทำบัญชีวัสดุ และเบิกจ่ายพัสดุ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
8.9 งานการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่ายพัสดุประจำปี 
8.10 งานการส่งแบบหักภาษี ณ ท่ีจ่ายต่อสรรพากรพื้นท่ี 
8.11 งานสร้างรหัสงบประมาณ  ในระบบ GFMIS 
8.12 งานสร้างเอกสารสำรองเงิน  ในระบบ GFMIS 
8.13 งานกันเงนิไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ  และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ในระบบ GFMIS 
8.14 งานขออนุมัติสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย, ขอเปล่ียนแปลง  และแจ้งลบข้อมูลหลักผู้ขาย  ในระบบ GFMIS 

พร้อมส่งเอกสารต่อสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 
8.15 งานจัดทำรายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน และรายงานแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ส่งสำนักงาน 

คลังจังหวัดเพชรบุรี 
8.16 งานรายงานการขอเบิกจากคลัง  ทุกต้นเดือน 
8.17 งานดำเนินการจัดทำเรื่องเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ 
8.18 งานจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ และตีราคาทรัพย์สิน และบันทึกการจำหน่าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 

และเป็นปัจจุบัน 
8.19 งานสร้างรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

-/ งานการจัดทำ… 
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8.20 งานการจัดทำใบยืม และใบโอนครุภัณฑ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีและส่วนราชการ 
8.21 งานเรียกรายงานสรุปข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS 
8.22 งานจัดทำบัญชีวัสดุของสำนักงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
8.23 งานจัดทำใบเบิก-จ่าย และควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุสำนักงาน ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
8.24 งานจัดทำทะเบียนวัสดุถาวรพร้อมท้ังบันทึกจำหน่าย ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

 8.25 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 8.26 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

9. นายพิพัฒน์  สุทโน  ผู้รับจ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ราชการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 9.1 งานเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ  ตรวจเช็ครถทุกเช้า ดูแล ให้มีความพร้อมท้ังสภาพเครื่องยนต์ 
และสภาพส่ิงอำนวยความสะดวก ความสะอาด รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงเหตุการณ์เฉพาะหน้า  
 9.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 9.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๑. นางสาวฤทัยกาญจน์ นาคเส็ง  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบคุคล   มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

 ๑.๑  ควบคุม กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กล่ันกรองงานและให้ความเห็น เกี่ยวกับการ
เสนองานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำส่ัง นโยบาย 
และแบบธรรมเนียมของข้าราชการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 ๑.๒  ศึกษาสภาพปัจจุบัน สำรวจความต้องการ รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล เพื่อจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล 
 ๑.๓  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ตามความเห็นโดยรวมของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามนโยบายของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 ๑.๔  จัดทำหลักสูตร เอกสาร คู่มือ และส่ือต่างๆ โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงาน
บุคคล เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

 1.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานบริหารงานบุคคลเสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและ
แต่งต้ัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.7 ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กรณีงานเร่งด่วนหรือระดมกำลังเพื่อ
ปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจสำคัญให้เสร็จทันกำหนด 
 1.8 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมท้ังให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 1.9 จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา    
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 

-/ 1.10 ประเมิน... 
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 1.10 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ.เพช
บุรี  และ กศจ.เพชรบุรี เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
 1.11 กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานธุรการของ อ.กศจ.เพชรบุรี กศจ.เพชรบุรี คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 1.12 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.13 ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกล่ียอัตรากำลังให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
 1.14 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นายจิรศักด์ิ  ปุญยะศิริ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
2. นายภิมุข ศรีสมบูรณ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานและ 
    ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังนี้ 

 2.1 ปฏิบัติหนา้ท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (คนท่ี 2) 
 2.2 งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ (หลักเกณฑ์และวิธีการ           

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วน
ท่ีสุด    ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
๐๒๐๖.๔/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ทุกวิทยฐานะและทุกสายงาน 

 2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.4 นำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 

 2.5 จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

 2.6 งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 2.7 งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.8 งานดำเนินงานตามมาตรากำหนดอัตรากำลังภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 
 2.9 งานเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ 
 2.10 งานขอค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการกรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด 
 2.11 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี 
 2.12 งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการข้ามหน่วยเบิก 
 2.13 งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเติม 
 2.14 งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
 2.15 งานดำเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
 2.16 งานขอปรับวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.17 ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 

-/ 2.18 ร่วมรับผิดชอบ... 
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 2.18 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ.เพชรบุรี และคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของ อกศจ.เพชรบุรี และตามท่ี อกศจ.เพชรบุรี มอบหมาย 

 2.19 ร่วมดำเนินงานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม กศจ.เพชรบุรี 
 2.20 ดำเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.21 ดำเนินงานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.22 ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมการรับ – จ่าย ดวงตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.23 ดำเนินงานจัดทำทะเบียนคุมการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.24 ดำเนินงานคืนเครื่องราชย์อสิริยาภรณ์และส่งเงินชดใช้ แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 2.25 ดำเนินงานขอแก้คำผิดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.26 ดำเนินงานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ 
 2.27 ดำเนินงานขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน 
 2.28 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวจันทกานต์  อรุณ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 2.29 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสาวจันทกานต์ อรุณ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานและ       
ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังนี้ 
 3.๑ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.๒ ร่วมศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.๓ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.๔ ร่วมดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 3.๕ ร่วมดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 
 3.๖ ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานเสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 3.๗ งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการครู กรณีปกติ 
 3.8 งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 3.9 งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.๑๐ งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 3.๑๑ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  
 3.๑๒ งานขอบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ
หน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี) 
 3.๑๓ งานแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าท่ีเป็นผู้สอนใน 
หน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3.๑๔ งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  

-/ 3.15 งานรับโอน... 
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 3.๑๕ งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  
 3.๑๖ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  
 3.๑๗ งานแต่งต้ังผู้รักษาการในตำแหน่ง 
 3.๑๘ งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาท่ีถ่าย
โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ครู  
 3.๑๙ งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.๒๐ งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.๒๑ ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.เพชรบุรี คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ.เพชรบุรี และตามท่ี กศจ.เพชรบุรี มอบหมาย 
 3.๒๒ ร่วมดำเนินงานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม อกศจ.เพชรบุรี 
 3.๒๓ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นายภิมุข  ศรีสมบูรณ์ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 3.๒๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
4. นางสาวสุมาลี พูลพิพัทร  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 4.๑ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ วางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของ    
กลุ่มบริหารงานบุคคลให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.๒ ร่วมศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.๓ ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4.๔ ร่วมดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับ       
การบริหารงานของกลุ่ม 
 4.๕ ร่วมดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 
 4.๖ งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง 
 4.๗ งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.๘ งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 4.๙ งานประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 4.๑๐ ร่วมเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง การเกล่ียอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  
 4.๑๑ งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน 
 4.๑๒ ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานเสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งต้ัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.๑๓ งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 4.๑๔ งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 4.๑๕ งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 

-/ 4.16 งานคัดเลือก... 



๑๔ 

 

 4.๑๖ งานคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
 4.๑๗ งานคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งระดับอาวุโส 
 4.๑๘ งานประเมินผลงานบุคคลให้ดำรงตำแหน่งว่าง 
 4.๑๙ งานประเมินผลงานสูงกว่า ๑ ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
 4.๒๐ งานคัดเลือกเพื่อเล่ือนตำแหน่งระดับควบ 
 4.๒๑ งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๒ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๓ งานแต่งต้ัง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๔ งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๕ งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๖ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๗ งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาท่ี 
ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 4.๒๘ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมา
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ 
ค.(๒) 
 4.๒๙ งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น              
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) (ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 30              
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560) 
 4.๓๐ งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นท่ีมิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
มาบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
๓๘  ค .(๒ ) (ตามห ลัก เกณ ฑ์ และวิ ธี ก ารตามนั ยหนั ง สือสำนั ก งาน  ก .ค .ศ . ท่ี  ศธ  0 206 .5 /ว 2 9                                            
ลงวันท่ี 28 กันยายน 2560) 
 4.๓๑ งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาท่ีถ่าย
โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 4.๓๒ งานเปล่ียนตำแหน่ง ย้าย ข้าราชการทุกประเภทมาดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 
 4.๓๓ รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ.เพชรบุรี และคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ
ท่ีเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของ อกศจ.เพชรบุรี และตามท่ี อกศจ.เพชรบุรี มอบหมาย 
 4.๓๔ งานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม อกศจ.เพชรบุรี 
 4.๓๕ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นายกฤษธร  กรีดกราย  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 4.๓๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

-/ 5.นายกฤษธร กรีดกราย... 
 
 



๑๕ 

 

5. นายกฤษธร  กรีดกราย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ  ช่วยราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพิ่มอีกกลุ่มงาน เพื่อประโยชน์ทางราชการ ตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี) มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
 5.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ.เพชรบุรี คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงาน
ราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ.เพชรบุรี และตามท่ี กศจ.เพชรบุรี มอบหมาย 
 5.2 งานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม กศจ.เพชรบุรี 
 5.3 จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบุรี 
 5.4 การจัดทำแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ 
 5.5 งานจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 5.6 การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 5.7 งานเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัติ 
 5.8 การขอมีวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
 5.9 งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 5.10 งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจากราชการ     
ทุกกรณี 
 5.11 งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ 
 5.12 งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 5.13 การขอหนังสือรับรอง 
 5.14 งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
 5.15 งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 
 5.16 งานขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การ
ขอพระราชทานหีบศพ 
 5.17 งานเกษียณอายุราชการของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.18 งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 

 5.19 ร่วมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและ
แต่งต้ัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5.20 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวสุมาลี  พูลพัทร  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 5.21 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๖. นายจิรศักด์ิ ปุญยะศิริ  ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
 ๖.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล (คนท่ี 1) 
 ๖.๒ เสนอแนะเกี่ยวกบัการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างการปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๖.๓ ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 ๖.๔ รายงานผลงาน ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในกลุ่มงานวินัยและนิติการนำเสนอ
ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน 

-/6.5 วางแผน...  



๑๖ 

 

 ๖.๕ วางแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 ๖.๖ งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ/เผยแพร่ 
 ๖.๗ เสนอเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีต่อ กศจ.เพชรบุรี และ อกศจ.เพชรบุรี  
 ๖.๘ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
7. นายปราการ ศรีวรนารถ ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 
 7.๑ ร่วมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
 7.๒ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 7.3 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 7.4 ร่วมงานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม อกศจ.เพชรบุรี และ กศจ. 
 7.5 ร่วมจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 7.6 ร่วมงานจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 7.7 ร่วมการแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 7.8 ร่วมงานเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัต ิ
 7.9 ร่วมการขอมีวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัต ิ
 7.10 ร่วมงานบันทึกวนัลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 7.11 ร่วมงานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก
ราชการทุกกรณี 
 7.12 ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กรณีงานเร่งด่วนหรือระดมกำลัง
เพื่อปฏิบัติงานท่ีมีภารกิจสำคัญให้เสร็จทันกำหนด 
 7.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
8. นางสาวนุศรา  อยู่เย็น ตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ จุดบริการงานคุรุสภาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานและปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี้ 

 8.๑ ร่วมเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษา 
 8.๒ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ       
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
 8.3 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากำหนด รวมทั้งให้การสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

-/ 8.4 ร่วมงาน... 



๑๗ 

 

 8.4 ร่วมงานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม อกศจ.เพชรบุรี และ กศจ. 
 8.5 ร่วมจดัทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 8.6 ร่วมงานจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 8.7 ร่วมการแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 8.8 ร่วมงานเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัต ิ
 8.9 ร่วมการขอมีวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัต ิ
 8.10 ร่วมงานบันทึกวนัลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 8.11 ร่วมงานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก
ราชการทุกกรณี 
 8.12 ช่วยปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กรณีงานเร่งด่วนหรือระดมกำลัง
เพื่อปฏบิัติงานท่ีมีภารกิจสำคัญให้เสร็จทันกำหนด 
 8.13 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
9. นางสาวธนพร คงถาวร  ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานและปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังนี้ 
 9.๑ ศึกษาวเิคราะห์ วางแผนการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคลให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.๒ ศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 9.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9.๔ ดำเนินการประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 9.๕ ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและประชาชนท่ัวไปทราบ 
 9.๖ ร่วมงานจัดประชุมและงานการจัดทำรายงานการประชุม อกศจ.เพชรบุรี และ กศจ. 
 9.7 ร่วมจัดทำทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  
 9.8 ร่วมงานจัดทำบันทึกการเปล่ียนแปลงและแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 9.9 ร่วมการแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
 9.10 ร่วมงานเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุลในทะเบียนประวัติ 
 9.11 ร่วมการขอมีวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวติั 
 9.12 ร่วมงานบันทึกวนัลาประจำปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 9.13 ร่วมงานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีออกจาก
ราชการทุกกรณี 
 9.14 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
-/ กลุ่มนโยบายและแผน... 

 



๑๘ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

1. นายชูศักด์ิ  ประเสริฐ    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 ๑.1  ควบคุม กำกับ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กล่ันกรองงานและให้ความเห็น เกี่ยวกับการเสนองาน
ของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มนโยบายและแผนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำส่ัง นโยบาย และแบบธรรม
เนียมของข้าราชการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 1.2 วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และบริบทของจังหวัด 
 1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
 1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นางจงกล  อรรถอาภรณ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 2.1 งานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.2 งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
 2.3 งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 2.4 งานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 5  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี  
 2.5 งานสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของจังหวัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.6ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.7 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสุภัทรา บูรณารมย์ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 2.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นางสุภัทรา  บูรณารมย์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 3.๑ งานวิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในจังหวัด 
 3.2 งานวิเคราะห์การจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  3.3 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 3.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.5 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางจงกล  อรรถอาภรณ์ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 3.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

-/ 4. นางกรุณา  บุญประเสริฐ... 



๑๙ 

 

4. นางกรุณา  บุญประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 4.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรีและ
คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 
มอบหมายร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 4.2 งานติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 4.3 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.5 ปฏิบติังานในหน้าท่ีของ นางสาวทกัษพร  งามขำ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 4.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นางสาวทักษพร งามขำ ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 5.๑ งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
 5.2 งานข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
 5.3 งานข้อมูลและสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 5.5 ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางกรุณา  บุญประเสริฐ กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
 5.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บงัคับบัญชามอบหมาย 
 
6. นางสาวฐิติกา  เพชรสวน ผู้รับจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 6.1 งานสารบรรณ 
   6.1.1 งานรับ-ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
   6.1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 
   6.1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
   6.1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ 
   6.1.5 งานแจ้งเวียนหนงัสือราชการ คำส่ัง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
เพื่อถือปฏิบัติ 
   6.1.6 นำแฟ้มเสนอศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี / รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อลงนาม 
หรือส่ังการ 
   6.1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ 

-/ 6.1.8 งานเดินหนังสือ... 
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   6.1.8 งานเดินหนังสือ 
 6.2 งานเอกสารการพิมพ์ 
   6.2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ 
   6.2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
   6.2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา 
   6.2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม 
   6.2.5 การจัดพิมพ์คำส่ัง 
  6.3 งานประชุม 
   6.3.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม 
   6.3.2 การประสานด้านสถานท่ีและอาหารในการประชุม 
   6.3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม 
   6.3.4 การบันทึกการประชุม 
   6.3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม 
 6.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

๑.  นางยุพาภรณ์  จงเจริญ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง 
ผูอ้ำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
      ๑.๑ ควบคุม กำกับ แนะนำให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กล่ันกรองงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับ       
การเสนองานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำส่ัง 
นโยบายและแบบธรรมเนียมของข้าราชการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
      ๑.๒ ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา และ
คณะทำงาน ท่ีเกี่ยวข้องรวมท้ังปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
      ๑.๓ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
  - ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 

- สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา  
   - การสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
      ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  - โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 

-/ -พิจารณา... 
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   - พิจารณาความดีความชอบผู้รับผิดชอบงานด้านป้องกันยาเสพติด 
  - ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา 
  - ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  - การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   - ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  - ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดในสถานศึกษา    
       ๑.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหาร 
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
  - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
   - พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
       ๑.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  
         ๑.๗ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางวนิดา  ดวงแก้ว  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
       ๑.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย   
 
 ๒.  นางวนิดา  ดวงแก้ว ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ และปฏิบัติงาน  
ดังนี้   
       ๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   
  - ทุนการศึกษา / ทุนการศึกษาท่ัวไป  
   - ทุนการศึกษาพระราชทานฯ “ภายใต้มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
   - ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
   - ทุนเฉลิมราชกุมารี  
   - ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
      ๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   - โครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
      ๒.๓  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   - ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน  
    - ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นและเพศวิถีศึกษา 

2.4 ส่งเสริม... 
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      ๒.๔  ส่งเสริม และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อ การศึกษา 
   - ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  
   - ส่งเสริมและประสานงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
   - ส่งเสริมและประสานงานด้านการกีฬาเพื่อการศึกษา  
      ๒.๕ จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิฤต                  
ทางการศึกษา  
   - ประสาน สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและการรายงานเหตุภัยพิบัติในสถานศึกษา  
   - บริหารจัดการ เพื่อป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤตทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   - สถานศึกษาปลอดภัย 
        ๒.๖ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
       ๒.๗  ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางยุพาภรณ์  จงเจริญ  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  

       ๒.๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๓. นางเปรมฤทัย  พงษ์พันธุ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ   มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้  
       ๓.๑ จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการ โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 
    - พัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล       
เพื่อการศึกษา 
   - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา 
   - ผลิต พัฒนา และวิจัยส่ือดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการศึกษา  
       ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหาร 
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   - พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในระบบของสถานศึกษาทุกระดับอย่างท่ัวถึง  และ                   
มีคุณภาพ  
  - การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  - ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
       ๓.๓ การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะรุ่น และเฉพาะพื้นท่ี 
        ๓.๔ งานรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 

-/ 3.5 ปฏิบัติ... 
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       ๓.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย  
       ๓.๖ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวอังสุมา  ชัยชาญ และนางสาวสนนิรัต  บุญงาม  กรณีลาหรือ              
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  
       ๓.๗  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 
๔.  นางสาวอังสุมา  ชัยชาญ  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ช่วย
ราชการกลุ่มพัฒนาการศึกษาเพิ่มอีกกลุ่มงาน เพื่อประโยชน์ทางราชการ ตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี) มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานในกลุ่มพัฒนาการศึกษา ดังนี้      
        ๔.๑  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   - พัฒนาระบบการแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
   - เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ  
   - พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
      ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหาร 
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   - พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นท่ีภูเขาทุรกันดารและชาวเล  
  - ส่งเสริมการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเส่ียงและออกกลางคัน  
      ๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ   
   - ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา   
   - ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ   
       ๔.๔ ส่งเสริม  สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
  - ส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
   - ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
        ๔.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้ รับ
มอบหมาย 
       ๔.๖ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางเปรมฤทัย  พงษ์พันธุ์ กรณีลาหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
        ๔.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 

-/ 5. นางสาวสนนิรัติ  บุญงาม... 
 



๒๔ 

 

๕. นางสาวสนนิรัต  บุญงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
        ๕.๑ สารบรรณกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
        ๕.๒ จัดการประชุมภายในกลุ่มพัฒนาการศึกษาและจัดทำรายงานการประชุม 
        ๕.๓ ประสานงานและการให้บริการ ตามภารงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
        ๕.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเปล่ียนช่ือ
สถานศึกษา 
        ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  
   - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
        ๕.๖ จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และเทคโนโลยี ดิจิทัล             
เพื่อการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการ โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลง 
   - พัฒนาระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล                 
เพื่อการศึกษา 
  - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
   - ผลิต พัฒนา และวิจัยส่ือดิจิทัลเพื่อการศึกษา และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  
      ๕.๗ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหาร 
และการ จัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นท่ี
จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม  
   - พัฒนาการศึกษาสำหรับเด็กไร้สัญชาติ และต่างชาติพันธุ์  
        ๕.๘ งานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
       ๕.๙ ปฏิบติังานในหน้าท่ีของ  นางเปรมฤทัย  พงษ์พันธุ์  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
        ๕.๑๐ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

๑. นางสุภัคญาณี สุขสำราญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  ๑.2 ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารจัดการการดำเนินงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม 
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการการพัฒนาการศึกษา 

-/ 1.3.1 งานธุรการ... 
 



๒๕ 

 

   1.3.1 งานธุรการของคณะอนกุรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี และ
คณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นไปตามอำนาจและหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 
มอบหมาย 
   1.3.2 งานจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินในลักษณะ  
ตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
   1.3.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการบริหารราชการพัฒนาการศึกษา และศึกษา 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและการนิเทศทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.4 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
  ๑.5 ปฏิบัติหน้าท่ีกำกับ ตรวจสอบ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการ 
พัฒนาการศึกษา งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอด งานพัฒนามาตรฐาน  
และการประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท 
รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  ๑.6 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
  ๑.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๑.8 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.9 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๑.๑0 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๒. นางเครือชุลี เรืองแก้ว ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๒.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แทน เป็นลำดับท่ี ๑ 

๒.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
   2.2.1 งานประสานและสนับสนุนการตรวจราชการ 

 2.2.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับ  
การตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ  
ติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
   2.2.3 งานส่ังการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หรือ หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ 
   2.2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการตรวจราชการ 

2.3 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 
 

-/ 2.4 ปฏิบัติ... 



๒๖ 

 

2.4 ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการพัฒนาการศึกษา   
งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนามาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 

2.5 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
๒.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.7 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด

การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๒.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา

ทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
๒.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

๓. นางพัชรา แย้มสำราญ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๓.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แทน เป็นลำดับท่ี ๒ 
  ๓.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
   3.2.3 งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ 
   3.2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผล 
   3.2.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
  ๓.3 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.4 ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการพัฒนาการศึกษา  
งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนามาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  3.5 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
  3.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.7 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  3.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
ทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  3.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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๔. นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๔.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ใหป้ฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แทน เป็นลำดับท่ี ๓ 
  4.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การศึกษาปฐมวัย 
   4.2.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   4.2.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสงการณ์การเรียนรู้ 
   4.2.3 งานส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ 
   4.2.4 งานส่งเสริมและพัฒนาการประเมินพัฒนาการ 
   4.2.5 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ส่ือและ 
แหล่งเรียนรู้ 
  ๔.3 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
  4.4 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ดูแล กำกับ และตรวจสอบ ระบบการบริหารจัดการบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 
 4.5 ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการพัฒนาการศึกษา  
งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนามาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4.6 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
  4.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  4.8 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  4.9 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา  
ทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  4.10 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
๕. นางณิชรญา ใจเด็ด ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  5.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แทน เป็นลำดับท่ี 4 
  ๕.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   5.2.1 งานขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5.2.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 5.3 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.4 ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนามาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  5.5 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
  ๕.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๕.7 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๕.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษา ทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ๕.9 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

๖. นางประศาสนี เชยชิต ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ
และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  6.1 ในกรณีท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ไม่อยู่ หรือ อยู ่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
 ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล แทน เป็นลำดับท่ี 5 
  ๖.2 ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
   6.2.1 งานบูรณาการขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  
การบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา 
   6.2.2 งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และ 
แนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้ง ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   6.2.3 งานส่งเสริมและพัฒนาการวิเคราะห์วิจัยการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล     
  ๖.3 ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต : การศึกษาปฐมวัย 
 6.4 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยผู้ดูแล กำกับ และตรวจสอบ ระบบการบริหารจัดการบนเว็บไซต์กลุ่มนิเทศ  
ติดตามและประเมินผล 
  6.5 ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารราชการพัฒนาการศึกษา  
งานสนับสนุนการตรวจราชการ งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต งานพัฒนามาตรฐาน และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา งานบูรณาการการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ทุกระดับ และทุกประเภท รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
   6.6 แนะแนวการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษา 
  6.7 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  6.8 ขับเคล่ือน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษา  ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

-/ 6.9 นิเทศ… 



๒๙ 

 

  6.9 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ของสถานศึกษาและหน่วยงาน
การศึกษา ทุกสังกัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  6.10 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
7. นางสาวศุภาพิชญ์  นาคพูล ผู้รับจ้างปฏิบัติงานธุรการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

7.1 งานสารบรรณ  
  7.1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
  7.1.2 งานเสนอหนังสือ / เดินหนังสือ  
  7.1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการในการกำกับดูแลของเจ้าของเรื่อง  
  7.1.4 งานเก็บ รักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ  
  7.1.5 งานแจ้งเวียนหนงัสือราชการ คำส่ัง ประกาศ ให้กลุ่ม/หน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง 
รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ  
  7.1.6 งานนำแฟ้มเสนอ ผอ.กลุ่มฯ /ศึกษาธิการจังหวัด /รองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อลงนามหรือส่ังการ 

7.2 งานเอกสารการพิมพ์ ในการกำกับดูแลของเจ้าของเรื่อง  
  7.2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ  
  7.2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มงานต่างๆ  
  7.2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา ฯลฯ 
  7.2.4 การเรียบเรียงเอกสาร และจัดทำรูปเล่ม  
  7.2.5 การจัดพิมพ์คำส่ังต่างๆ  

7.3 งานประชุม ในการกำกับดูแลของเจ้าของเรื่อง  
  7.3.1 การจัดทำหนังสือ/บันทึกเชิญประชุม และเชิญประชุม  
  7.3.2 การประสานขอใช้สถานท่ี อาหาร และอาหารว่าง-เครื่องด่ืม ในการประชุม  
  7.3.3 การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม  
  7.3.4 การบันทึกการประชุม (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรื่อง)  
  7.3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม (กรณีได้รับมอบหมายจากเจ้าของเรื่อง)  

7.4 งานประชาสัมพันธ์ ในการกำกับดูแลของเจ้าของเรื่อง  
  7.4.1 การนำเสนอและประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสาร/ผลการดำเนินงาน ผ่านส่ือเทคโนโลยี
หรือช่องทางอื่น ๆ   

7.4.2 การจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสาร/ผลการดำเนินงาน ท้ังภายในและภายนอก  
  7.4.3 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

7.5 งานพัสดุ  
  7.5.1 งานประสานการจัดซื้อ/จัดจ้างกับกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องฯ ใน ศธจ. (กรณีได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของเรื่อง)  
  7.5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ และรายงานการเบิก-จ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  
  7.5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์  
 7.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.6 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

-/ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน... 



๓๐ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. นางสุพรรณภา  ศักด์ิทอง  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ    ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 

 

๑.๑ เสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน ควบคุมกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานในการยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  ดังนี้ 
            ๑.๑.๑ งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 

  ๑.๑.๒ งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
๑.๑.๓ งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียนเอกชน 
๑.๑.๔ งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 

  ๑.๑.๕ งานส่งเสริมการอุดหนุนงบประมาณ และงานกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน 
  ๑.๑.๖ งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 

  ๑.๑.๗ งานธุรการ 
  ๑.๑.๘ งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
๑.๓ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
๑.๔ การร้องทุกข์  ร้องเรียน  เกี่ยวกับการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน 
1.5 เป็นผู้มีอำนาจลงนามส่ังจ่ายเงินอุดหนุน และเงินกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน 

   ๑.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๑.7 ปฏิบติังานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑.8 กรณีไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้  ให้บุคลากรปฏิบัติงานแทน  ดังนี้ 
    1.8.1  นางวลีวัลย์  ศรีสุขใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ชำนาญการพิเศษ 

1.8.2  นางเตือนใจ  รอดภัย   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ชำนาญการ 
1.8.3  นางน้ำเพชร ชิระมณี   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ชำนาญการ 
 

๒.  นางวลีวัลย์  ศรีสุขใส    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  ระดับ ชำนาญการพิเศษ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

2.๑ งานการขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชนในระบบ    
2.๒ งานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดในตราสารจัดต้ังโรงเรียน 
 - การขอเพิ่ม/ใช้/ยกเลิกห้องเรียน 
 - การคำนวณความจุนักเรียน 

   - การขอใช้อาคารเรียน 
   - การขอเพิ่มท่ีดิน 

          - การขอโอนกิจการโรงเรียน 
   - การขอเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 

 
 

-/ 2.4 การขอ... 
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2.๓  การขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 
2.๔  การขอจัดต้ังสถานศึกษาวิชาทหาร 
2.๕  การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
2.๖  การรับนักเรียนตามโครงการแลกเปล่ียน 
2.๗  การเทียบวุฒิผู้เรียนท่ีสำเร็จจากโรงเรียนนานาชาติ 
2.๘  การขออนุญาตพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและนอกราชอาณาจักร 
2.๙  การตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียน 
2.๑๐ การแจ้งย้าย  จำหน่ายนักเรียน 

  2.๑๑ การจัดเก็บและรายงานหลักฐานการศึกษา 
2.๑๒ การยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน 
2.๑๓ การจัดส่งหลักฐานแบบรายงานผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนในระบบให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.๑๔ การออกหนังสือรับรองสภาพโรงเรียน 
2.๑๕ การขอใบแทนประกาศนียบัตรของโรงเรียน 

  2.๑๖ การขอรับเงินทดแทน 
  2.๑๗ การขอรับเงินทุนเล้ียงชีพประเภท ๑ และ ๒ 
   2.๑๘ การส่ังซื้อหนังสือแบบพิมพ์ , แบบ ป.พ. และประกาศนียบัตร  
     2.๑๙ รายงานจำนวนนักเรียนประจำเดือนของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
         2.20 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

2.21 ปฏิบัติงานแทน  นางเตือนใจ  รอดภัย    กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้                                 
2.22 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓. นางเตือนใจ  รอดภัย    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
          ๓.๑  งานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน เพื่อการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ 
  ๓.๒ งานส่งเสริมการอุดหนุนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    
โดยรับผิดชอบในส่วนของการขอรับงบประมาณ การเบิก-จ่าย และการรายงานผล ดังนี้ 
                         ๓.๒.๑ เงินอุดหนุนเป็นเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคลโรงเรียนเอกชน 
      ๓.๒.๒ เงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
       ๓.๒.๓ เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 

    ๓.๒.๔ เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) 
    ๓.๒.๕ เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน 
    ๓.๒.๖ เงินอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวแก่ผู้อำนวยการ และครูโรงเรียนเอกชน 
    ๓.๒.๗ เงินอุดหนุนเพื่อการอุดหนุนส่ือ อุปกรณ์การสอนอุปกรณ์การเรียน 
    ๓.๒.๘ เงินอุดหนุนเพื่อการอุดหนุนอาคารเรียน อาคารประกอบ 
    ๓.๒.9 เงินอุดหนุนอื่น ๆ ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามนโยบาย 

๓.๓ เงินกู้ และหรือยืมเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรยีนเอกชน 
  ๓.๔ ระบบ PSIS  

-/ 3.5 การเก็บ... 



๓๒ 

 

  ๓.๕ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น 
     ๓.๖ การตรวจติดตามใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการดำเนินกิจการของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
         ๓.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๘ ปฏิบัติงานแทน  นางวลีวัลย์  ศรีสุขใส  กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้                                 
๓.๙  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นางน้ำเพชร  ชิระมณี    ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

4.๑ การจัดการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชนท้ังในระบบและ 
นอกระบบ   

    - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
      - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้บริหาร ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
     - การจัดเก็บหลักฐานการแต่งต้ัง/ถอดถอน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนใน 
และนอกระบบ 
     - การรายงานการแต่งต้ังและถอดถอนครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ 
      - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้จัดการ 
      - การเปล่ียนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
       - การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน 

   - การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
     - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
4.๒ การจัดการงานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อการบริหารจัดการ  

ประชาสัมพันธ์ 
4.๓ การขอจัดต้ังโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

  4.๔ การเพิกถอนใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
4.๕ การขอเปล่ียนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

      - การขอเปล่ียนแปลงช่ือโรงเรียน 
      - การขอเปล่ียนแปลง/ย้ายท่ีต้ังโรงเรียน 

    - การขอเปล่ียนแปลง/ใช้/เพิ่มหลักสูตร  
    - การขอใช้ตรายาง 

        - การขอเปล่ียนแปลงผู้ลงนาม 
       - การขอเลิกดำเนินกิจการ 
               - การขอเปล่ียนแปลงอื่น ๆ 

4.๖ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
4.๗ การตรวจติดตามการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
4.๘ งานประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด 
4.9  การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูชาวต่างประเทศ  
4.10 การขอเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราและต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทย 

ของครูชาวต่างประเทศ 
-/ 4.11 การต่ออายุ... 



๓๓ 

 

4.๑1 การต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศของนักเรียนชาวต่างประเทศ 
 4.๑2 การบันทึกหลักฐานทะเบียนประวัติของโรงเรียนในระบบและนอกระบบ 

4.๑3 การยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
4.14 งานกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน (ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรและ 

ค่าช่วยเหลือบุตร) ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบหลักฐาน ดำเนินการเบิก-จ่าย และขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ 
  2) ออกหนังสือแจ้งการใช้สิทธิ และตอบรับการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาล กรณีคนไข้ใน 
  3) ตัดยอดค่าใช้จ่ายและอนุมัติเงินในระบบสวัสดิการออนไลน์ ของกองทุนสงเคราะห์ 
  4) จัดทำทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  5) จัดทำรายงานประจำเดือน 

4.15 เป็นผู้มีอำนาจลงนามส่ังจ่ายเงินอุดหนุน และเงินกองทุนสงเคราะห์โรงเรียนเอกชน 
4.๑6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
4.๑7 ปฏิบัติงานแทน นางสาววรรณา  พันธพฤทธ์พยัต   กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
4.๑8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
5. นางสาววรรณา  พันธพฤทธพ์ยัต  ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ชำนาญการพิเศษ ช่วยราชการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนเพิ่มอีกกลุ่มงานเพื่อประโยชน์ทางราชการ ตามคำส่ังผู้บังคับบัญชา (ศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี) มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี ้
 5.1 รับผิดชอบงานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชนท้ังในระบบและนอกระบบ ดังนี้ 

    - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
      - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้บริหาร ผู้สอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
     - การจัดเก็บหลักฐานการแต่งต้ัง/ถอดถอน ครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนใน 
และนอกระบบ 
     - การรายงานการแต่งต้ังและถอดถอนครูและบุคลากรของโรงเรียนเอกชนในและนอกระบบ 
      - การแต่งต้ัง/ถอดถอนผู้จัดการ 
      - การเปล่ียนแปลงผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต 
       - การแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้รับใบอนุญาตจัดต้ังโรงเรียน 

   - การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 
   - การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 5.2 การขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางครูชาวต่างประเทศ 
 5.3 การขอเปล่ียนประเภทการตรวจลงตราและต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาว
ต่างประเทศ 
 5.4 การต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศของนักเรียนชาวต่างประเทศ 
 5.5 การยกย่องเชิดชูเกียรติและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
 5.6 ระบบรับ - ส่ง หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

-/ 5.7 งานประชาสัมพันธ์… 



๓๔ 

 

 5.7 งานประชาสัมพันธ์ และการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนกับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบุร ี
 5.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอืน่ท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 5.9 ปฏิบัติงานแทน นางน้ำเพชร  ชิระมณี กรณีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติงานได้ 
 5.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
กลุ่มลกูเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 

๑. นางผกาวัลย์  เอี่ยมภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่  
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑.๑ ควบคุม กำกับ แนะนำให้คำปรึกษา ตรวจสอบ กล่ันกรองงาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอ
งานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มงานลูกเสือ  ยุวกาชาด และกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หลักเกณฑ์ คำส่ัง นโยบายและแบบธรรมเนียมของข้าราชการ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
          ๑.๒ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 
          ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

๑.๕ ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
และความปรองดอง สมานฉันท์ 

๑.๖ สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

๑.๗ ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
๑.๘ ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
๑.๙ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวสมหมาย  บัวมณี กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. นางสาวสมหมาย  บัวมณี  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ 

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในกรณี ผอ.กลุ่มไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ 

๒.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส
ด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีเกี่ยวกับการศึกษา 

๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และ 
ความปรองดอง สมานฉันท์ 
 

-/2.4 สร้างจิตสำนึก... 



๓๕ 

 

๒.๔ สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

๒.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรอืท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๖ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวนันทิกร  ธภามีวรรณะ  กรณีลาหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๒.๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓. นางสาวนันทิกร  ธภามีวรรณะ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ชำนาญการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริม  สนับสนุน และดำเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ
ลูกเสือและยุวกาชาด 

๓.๓ ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
๓.๔ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรอืท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๕ ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ นางสาวสมหมาย  บัวมณี และ นางสาวขวัญจิรา  เพ็งพิน กรณีลา 

หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
๓.๖ ปฏบิัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๔. นางสาวขวัญจิรา  เพ็งพิน  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ชำนาญงาน มีหน้าท่ีรับผิดชอบและ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
      ๔.๑ ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
      ๔.๒ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
      ๔.๓ ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรอืท่ีได้รับมอบหมาย 
      ๔.๔ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรม การประกวด/แข่งขัน และอื่น ๆ 
      ๔.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

-/ หน่วยตรวจสอบภายใน... 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

1. นายชูศักด์ิ  ประเสริฐ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  มีหน้าท่ีรับผิดชอบและปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1.1 ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   

1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรอืท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีปฏิบัติตามคำส่ังนี้ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ส่ัง  ณ  วันท่ี   26   ธันวาคม   พ.ศ. 2562 

 

 

 
        (นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี) 

                          ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 


