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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
..................
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
1. กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้มีคําสั่ง ที่ 209/2559
สั่ง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว หรือคําสั่งอื่นใดเป็นอันยกเลิก โดยให้ใช้คําสั่งนี้แทน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ดังรายละเอียดตาม ผนวก ก. แนบท้ายคําสั่งนี้
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ซึ่ง
ไม่อาจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ให้เสนอหรือขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยทันที
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

(นายชูศักดิ์ ชูช่วย)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
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ผนวก ก.
รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ที่ 20/2561 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561

1. นางศิริพร หนูช่วย ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
(ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล)
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1.1 ศึกษาวิเคราะห์ กํากับดูแล เร่งรัด ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุ งแก้ไข
ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขข้อขัดข้องการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้
- งานธุรการ
- กลุม่ งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
- กลุม่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
- กลุม่ งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
- กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
- งานเลขานุการ อกศจ. และ กศจ.
1.2 วินิจฉัย และแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการบริหารงานบุค คลให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎ มติค ณะรัฐ มนตรี มติ ก.ค.ศ. และระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ให้คํา ปรึก ษา และแนะนํา การปฏิบัติง าน
แก่เ จ้า หน้า ที่ร ะดับ รองลงมา ตอบปัญ หาและชี้แ จงเรื่อ งต่า ง ๆ เกี่ย วกับ งานบริห ารบุค คล เข้า ร่ว ม
ประชุม ในการกํา หนดนโยบายและแผนงานของหน่ว ยงานการศึก ษา หรือ คณะกรรมการต่า ง ๆ
ตามที่ได้รับแต่งตั้ง
1.3 วิเ คราะห์ห นัง สือ เอกสารรับ เพื่อ แจกจ่า ยให้ข้า ราชการในกลุ่ม หากปรากฏว่า การ
ปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง มี ปั ญ หา ไม่ เ ป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า จะอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงานใด
ให้ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คลเป็ น ผู้ วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ หากไม่ ส ามารถวิ นิ จ ฉั ย ได้ ใ ห้ นํ า เสนอ
รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ผู้ พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ หาก
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ให้นําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน วินิจฉัยสั่งการ
1.4 กําหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม ติดตาม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน พร้อมปรับ
แผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของกลุ่มให้รวดเร็วและทันเวลา
1.5 ให้คําปรึกษาแนะนํา ชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและ
ภายนอกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับภารกิจในความรับผิดชอบของกลุ่ม
1.6 ลงนามรับรองประวัติและการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง ใน
ฐานะ นายทะเบียนประวัติแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.7 การจัดทําข้อมูลอัตราและผู้ครองตามโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
1.8 งานที่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้รักษาราชการแทนวินิจฉัยสั่งการแล้ว
ซึ่งจําเป็นจะต้องแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่มิใช่ไปถึงกระทรวงหรือทบวง กรม สํานักที่มีฐานะเทียบเท่า
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กระทรวง และกรณีที่ไม่มีปัญหาจะต้องพิจารณาถึงถ้อยคํา สํานวนกฎหมาย นโยบาย หรือตัวบุคคลผู้รับ
หนังสือโดยรอบคอบแล้ว ให้ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติราชการแทน
1.9 งานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลสถิติรายละเอียดต่าง ๆ จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งส่วนราชการอื่น ๆ ขอความร่วมมือมา หรือหน่วยเหนือขอทราบข้อเท็จจริง ถ้าเรื่อง
ดังกล่าวเหล่านี้ไม่มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยสั่งการใด ๆ ให้ผู้อํานวยการกลุ่มปฏิบัติราชการแทน หากเป็นเรื่องที่
ต้องวิ นิจฉั ยสั่งการ ให้ผู้อํานวยการกลุ่ ม สรุ ปรวบรวมข้ อมูล รายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่ได้ รับเสนอ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทน วินิจฉัยสั่งการหรือลงนาม
1.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
2. นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา ที่มี
ลักษณะงานยากเป็นพิเศษ ซึ่งจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบมาก โดยมีหน้าที่
และรับผิดชอบงาน ดังนี้
2.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.2 การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และการปรับอัตราค่าจ้าง
2.3 การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจํา
2.4 การดําเนินการและขอถือจ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ
เรียนร่วม (พ.ค.ศ.)
2.5 การดํ า เนิ น การให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น เพิ่ ม พิ เ ศษสํ า หรั บ
การสู้รบ (พ.ส.ร.)
2.6 การเลื่อนขั้ นค่าตอบแทนประจําปีพนักงานราชการ และการปรับค่ าตอบแทนพนักงาน
ราชการ
2.7 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์
และโปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC
2.8 การดําเนินการเกี่ยวกับการขอถือจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนรายเดือน และเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
2.9 การขอรับและจัดสรรเงินรางวัลประจําปี
2.10 การปรั บอั ตราเงินเดือนข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่ บัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.11 การปรั บ อั ต ราเงิ น เดื อ นขั้ น สู ง ขั้ น ต่ํ า ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนขั้นสูงขั้นต่ํา
2.12 การปรับเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ํา
ขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
2.13 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
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2.14 การปรับเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ได้รับตามคุณวุฒิที่
ก.พ.รับรอง
2.15 การปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น
หรือสูงขึ้น
2.16 การจัดทําข้อมูลอัตราและผู้ครองตามโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2.17 การจั ดทํ าฐานข้ อมู ล บุ คลากรภาครัฐ เพื่อสวัส ดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจํา
2.18 การดําเนินการเกี่ยวกับ กสจ.
2.19 การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.20 การจัดทําข้อมูลบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรแกรม
บริหารงานบุคคล P-OBEC)
2.21 การให้บริการและรับรองสําเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.22 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล คนที่ 1 เมื่ อ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.23 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวณัฐพร บุญจุ่น ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไป
ราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
2.24 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. นางสาวณัฐพร บุญจุ่น

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานบุคคล
ของหน่วยงานการศึกษา ที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ โดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาใน
งานที่รับผิดชอบมาก โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
3.1 การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
( ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ) ดังนี้
3.1.1 การบรรจุและแต่งตั้ง
3.1.2 การย้าย – โอน ภายในสังกัด และ ต่างสังกัด
3.1.3 การออกจากราชการทุกกรณี เช่น เกษียณอายุ, ลาออก, ถึงแก่กรรม, ให้ออก, ไล่ออก
3.2 การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
3.3 การจัดทําข้อมูลอัตราและผู้ครองตามโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
3.4 การจัดทําข้อมูลบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรแกรม
บริหารงานบุคคล P – OBEC)
3.5 การจัดทําข้อมูลอัตราและผู้ครอง ตามโครงการระบบการจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจํา
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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3.6 การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ตามโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา
3.7 นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐตามโครงการจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
3.8 การดําเนินการเกี่ยวกับสมาชิก กบข.
3.9 การขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.10 การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน /ราชการชายแดน
3.11 การขอแก้ไข วันเดือนปี เกิด
3.12 การลาอุปสมบท
3.13 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
3.14 การลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
3.15 การขอพระราชทานเพลิงศพ
3.16 การขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
3.17 การขอเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจํา เช่น เพิ่มวุฒิ
การศึกษา, เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
3.18 การดําเนินการเกี่ยวกับวันลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มประวัติข้าราชการ
3.19 การให้บริการและรับรองสําเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.20 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางระวิวรรณ ลิ้มสุวรรณ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
3.21 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย

กลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
4. นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง โดยปฏิบัติงานใน
ฐานะผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามชํ า นาญงาน และประสบการณ์ สู ง มากเกี่ ย วกั บ งานบุ ค คลของหน่ ว ยงาน
การศึกษาที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ โดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
มาก โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์ภารกิจ และวางแผนอัตรากําลังคน
4.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
4.3 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
4.4 งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของ
หน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี) ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4.5 งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค. (2)
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4.6 การสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การช่วยปฏิบัติราชการ การคัดเลือก การโอน
การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง และการเปลี่ยนตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
4.7 การจัดทําข้อมูลบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรแกรม
บริหารงานบุคคล P-OBEC) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
4.8 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล คนที่ 2 เมื่ อ ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
4.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางมาลี พันเส้ง ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการหรือ
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
4.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. นางมาลี พันเส้ง

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานบุคคล
ของหน่วยงานการศึกษา ที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ โดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบมาก โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ภารกิจ และวางแผนอัตรากําลังคน
5.2 การบริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5.3 การดําเนินการตามมาตรการภาครัฐ (การยุบเลิกตําแหน่งและการจัดสรรตําแหน่ง)
5.4 การขอกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.5 การเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจํา ที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตําแหน่ง
พนักงานราชการ
5.6 การบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.7 การตัดโอนตําแหน่งข้าราชการครูฯ ลูกจ้างประจําในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5.8 การสรรหาและการลาออกของพนักงานราชการ
5.9 การดําเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
5.10 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
5.11 การจั ด ทํ า ข้ อ มู ล บริ ห ารงานบุ ค คลของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
(โปรแกรมบริหารงานบุคคล P-OBEC) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
5.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางสาวกรรณิกา ประสงค์จินดา ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลา
หรือไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
5.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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6. นางศิริพร หนูช่วย

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่
มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาที่มี
ลักษณะงานยากมากเป็นพิเศษ โดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจํา โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
6.1 การย้าย การคัดเลือก การเปลี่ยนตําแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานการบริหาร
การศึกษา
6.2 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูฯ มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโอนไปรับราชการในหน่วยงานอื่น
6.4 การรายงานการไปปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
6.5 การรวบรวมระเบียบวาระเพื่อนําเสนอที่ประชุม อกศจ. และ กศจ.
6.6 การดําเนินการเกี่ยวกับการขอ จัดสรร แจกจ่าย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6.7 การเรียกระดมพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
6.8 การดําเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
6.9 การขออนุ ญ าตการลาและเบิ ก จ่ า ยเงิ น เดื อ นระหว่ า งลาในส่ ว นที่ เ กิ น 60 วั น ทํ า การของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจํา
6.10 การให้บริการและรับรองสําเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
5.11 การจัดทําข้อมูลบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรแกรมบริหารงาน
บุคคล P-OBEC) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
6.12 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามคํ า สั่ ง นี้ แ ทน นางพุ ท ธชาติ สมบู ร ณ์ ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ลาหรื อ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
6.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

7. นางพุทธชาติ สมบูรณ์

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงานบุคคล
ของหน่วยงานการศึกษา ที่มีลักษณะงานยากเป็นพิเศษ โดยจําเป็นต้องมีตัดสินใจ หรือแก้ปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบมาก โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
7.1 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย
7.2
การย้าย การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
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7.3 การย้าย การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา
7.4 การย้าย การช่วยราชการ การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
นิเทศการศึกษา
7.5 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
7.6 งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.6 งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจํา
7.7 งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.8 งานดําเนินงานตามมาตรการกําหนดอัตรากําลังภาครัฐ (โครงการเกษียณก่อนกําหนด)
7.9 งานดําเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
7.10 การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอนที่ช่วยปฏิบัติราชการ
7.11 การขออนุ ญาตไปต่างประเทศ กรณีไปทัศนศึกษา ไปปฏิ บัติภารกิจส่วนตัว การลาไป
ปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ และการลาไปประกอบศาสนกิจ
7.12 การจัดทําข้อมูลบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (โปรแกรม
บริหารงานบุคคล P-OBEC) งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
7.13 การขออนุมัติไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (นอกเขตจังหวัด)
7.14 การดําเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
7.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นางศิริพร หนูช่วย ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือไปราชการ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
7.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

8. นายพิชยั ภัทธิยธนี

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความชํานาญงาน มีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาที่มีลักษณะ
งานยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจํา โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
8.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training needs)
8.2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
8.3 การวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อภาคปกติและ
ภาคสมทบ
8.4 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
8.5 การปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) บรรจุใหม่
8.6 การส่งเสริมและจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
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8.7 การประชุ ม อบรม สั ม มนา และพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค คลทางการศึ ก ษา และ
ลูกจ้างประจํา
8.8 การปฏิบัติงานฝึกอบรมตามโครงการแผนงาน ที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปีของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
8.9 การให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) (2) เข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา
ตลอดจนการไปเป็นวิทยากร หรืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานเชิญมา
8.10 การขอรั บ ทุ น จากหน่ ว ยงาน สมาคม หรื อมู ล นิ ธิ ต่า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ
ทุกประเภท
8.11 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
8.12 การส่งเสริมบุคคลเข้าพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
8.13 การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
คุรุสภา มูลนิธิฯ สมาคมวิชาชีพครู การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8.14 การจัดทําทะเบียนคุมผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
8.15 การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
8.16 การสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิได้มี
โอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงาน
8.17 การพิจารณาสรรหา คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
ดีเด่น
8.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามคํ า สั่ ง นี้ แ ทน นายสมชาย คชไพร ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ลาหรื อ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
8.19 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

9. นายสมชาย คชไพร

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความชํานาญงาน มีประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานการศึกษาที่มีลักษณะ
งานยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจํา โดยมีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
9.1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรมพัฒนา (Training needs)
9.2 การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา
9.3 การวางแผนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาศึกษาต่อภาคปกติและ
ภาคสมทบ
9.4 การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
9.5 การปฐมนิเทศข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) บรรจุใหม่
9.6 การส่งเสริมและจัดทําเครื่องมือประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
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9.7 การประชุม อบรม สัมมนา และพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจํา
9.8 การปฏิ บั ติ ง านฝึ ก อบรมตามโครงการแผนงานที่ กํ า หนดในแผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ข อง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
9.9 การให้บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) (2) เข้าร่วมประชุม อบรมสัมมนา
ตลอดจนการไปเป็นวิทยากร หรืออื่น ๆ ตามที่หน่วยงานเชิญมา
9.10 การขอรั บ ทุ น จากหน่ ว ยงาน สมาคม หรื อมู ล นิธิ ต่า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและต่า งประเทศ
ทุกประเภท
9.11 การพัฒนามาตรฐานคุณภาพโดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9.12 การส่ ง เสริ ม บุ ค คลเข้ า พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งในสั ง กั ด
9.13 การส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ
ได้แก่ คุรุสภา มูลนิธิฯ สมาคมวิชาชีพครู การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9.14 การจัดทําทะเบียนคุมผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
9.15 การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
9.16 การสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิ
ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความต้องการของหน่วยงาน
10.17 การพิจารณาสรรหา คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจําดีเด่น
9.17 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามคํ า สั่ ง นี้ แ ทน นายพิ ชั ย ภั ท ธิ ย ธนี ในกรณี ที่ ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ ลาหรื อ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
9.18 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

10. นายภิญโญ ไม้ทองงาม

กลุ่มงานวินัยและนิติการ
ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวินัยและนิติการ โดยปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงานและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นพิเศษ เกี่ยวกับงานกฎหมายที่มีลักษณะยากมากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมี
การตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบเป็นประจํา มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
10.1 งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
10.2 งานดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจํา
10.3 งานสั่งพักราชการ สั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
10.4 รายงานการดําเนินการทางวินัย
10.5 งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
10.6 งานด้านกฎหมาย
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10.7 งานดําเนินคดีของรัฐ ได้แก่ คดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง
10.8 งานความรับผิดในทางละเมิด
10.9 การดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน
10.10 งานนิติกรรมสัญญา
10.11 มาตรการบังคับทางปกครอง
10.12 การบังคับคดี
10.13 การให้คําปรึกษาหารือข้อกฎหมาย
10.14 การดําเนินการกรณีข้าราชการหย่อนความสามารถฯ เพื่อให้ออกจากราชการ
10.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายอัครเดช คงทรัพย์ ในกรณีที่ไม่อยู่หรือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
10.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

11. นายสิงหนาท คงทรัพย์

ตําแหน่ง นิติกรชํานาญการ

ปฏิ บัติหน้าที่ ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํ านาญงาน และประสบการณ์สูงมากเกี่ยวกับงาน
กฎหมายที่มี ลักษณะยากเป็นพิเศษ ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมีการตั ดสินใจ หรือแก้ปัญ หาในงานที่
รับผิดชอบมาก มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
11.1 งานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ
11.2 งานดําเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจํา
11.3 งานสั่งพักราชการ สั่งให้ออกราชการไว้ก่อน
11.4 รายงานการดําเนินการทางวินัย
11.5 งานอุทธรณ์ และร้องทุกข์
11.6 งานด้านกฎหมาย
11.7 งานดําเนินคดีของรัฐ ได้แก่ คดีปกครอง คดีอาญา คดีแพ่ง
11.8 งานความรับผิดในทางละเมิด
11.9 การดําเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน
11.10 งานนิติกรรมสัญญา
11.11 มาตรการบังคับทางปกครอง
11.12 การบังคับคดี
11.13 การให้คําปรึกษาหารือข้อกฎหมาย
11.14 การดําเนินการกรณีข้าราชการหย่อนความสามารถฯ เพื่อให้ออกจากราชการ
11.15 ปฏิบัติงานอื่น ๆ
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งนี้แทน นายภิญโญ ไม้ทองงาม กรณีที่ไม่อยูห่ รือลาหรือ
ไปราชการหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
11.16 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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12.

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญงาน และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับงานธุรการ
และงานสารบรรณที่มลี ักษณะงานยากมาก ปฏิบัติงานโดยจําเป็นต้องมีการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงาน
ที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
12.1 ลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มตามระบบทุกระบบ
12.2 แจกจ่ายงานตามคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติ
12.3 การดําเนินการเสนอแฟ้มหนังสือราชการตามลําดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจพิจารณา
12.4 การดําเนินการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
12.5 การประสานงานระหว่างกลุ่ม ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
12.6 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
12.7 รวบรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามงาน โครงการต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นของกลุ่มบริหาร
งานบุคคล
12.8 การจัดเก็บรวบรวมระเบียบ หลักเกณฑ์ คําสั่งมอบอํานาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานบุคคล
12.9 การให้ บ ริ ก ารสํ า เนาทะเบี ย นประวั ติ แ ละ ก.พ. 7 ของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทาง
การศึกษา
12.10 ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ
(1) การขอหนังสือรับรองทุกประเภท
(2) การขอมีบตั รเหรียญพิทักษ์เสรีชน /ราชการชายแดน
(3) การขอพระราชทานเพลิงศพ
(4) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารและการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
(6) การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
12.11 ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

13. นายพัฒนพงศ์ บํารุงศรี
ดังนี้

ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่รบั ผิดชอบ

13.1 การขอหนังสือรับรองทุกประเภท
13.2 การลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อนของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
13.3 ลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการของกลุ่มตามระบบทุกระบบ
13.4 แจกจ่ายงานตามคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบไปปฏิบัติ
13.5 การดํ า เนิ น การเสนอแฟ้ ม หนั ง สื อ ราชการตามลํ า ดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาผู้ มี อํ า นาจ
พิจารณา
13.4 การประสานงานระหว่างกลุ่ม ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเกี่ยวกับ
งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล
13.6 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
13.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

