
 

 
 

                     

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
ที ่496 /2557 

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ของข้ำรำชกำร 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 

********************************************** 

   
           เนื่องจากปัจจุบัน  มีข้าราชการในแต่ละกลุ่มงาน ย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวนหลาย
ราย จึงท าให้ค าสั่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการไม่เป็นปัจจุบัน   
                   เพ่ือให้การบริหารราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และสัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมายของราชการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 และ 
มาตรา 37  และมาตรา 45  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มาตรา 
24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตประถมศึกษา พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 
2553  จึงขอยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 329/2556 ลงวันที่ 30 เดือน 
กรกฎาคม 2556 และแก้ไขค าสั่งเฉพาะกลุ่ม ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ที่ 78/ 
2555 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และที่ 573/2556 ลงวันที่  26 ธันวาคม 2556 โดยก าหนดหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบงานของข้าราชการ  ให้ปฏิบัติและรับผิดชอบใหม่ ดังนี้ 
 
                                               กลุ่มอ ำนวยกำร 
 
 
1. นำงสำวสมทรง  ส่งเสริม   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 1   
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา  แนะน า  นิเทศ ควบคุม ก ากับ    
   ดูแลติดตาม บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มอ านวยการ เพ่ือให้การบริหารการจัดการงานของกลุ่ม     
   อ านวยการ มีประสิทธิภาพ     จึงมีหน้าที่  ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ   และรับผิดชอบงาน     
   ดังนี้ 
           1)  งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           2)  งานช่วยอ านวยการ 
           3)  งานยานพาหนะ 

/1. นางสาวสมทรง...... 
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1.  นำงสำวสมทรง  ส่งเสริม   (ต่อ) 
             4)  งานจัดระบบบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             5)  งานประสานงาน 
             6)  งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
             7)  งานประชาสัมพันธ์ 
             8)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
             9)  ก ากับ ดูแล และ รับผิดชอบ งานอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายใน  และภายนอก    
                 ส านักงาน   รวมทั้งปรับปรุง บ ารุงรักษา จัดสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก 
                 ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 
          10)  เป็นนายทะเบียนเอกสารลับ 
          11)  ก ากับดูแลลูกจ้างประจ า  
          12)  จัดท าค าสั่ง ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
          13)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
                                            
2. นำงดอกไม้  ทรัพย์แสง   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ต าแหน่งเลขที่ อ 2 ปฏิบัติหน้าที่ 
และรับผิดชอบงาน ดังนี้  
           1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 1 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
           2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และงานยานพาหนะ 
           3)  งานการจัดระบบบริหารงาน 
                 3.1)  งานจัดระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 3.2)  งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
           4)  งานการประสานงาน 
               4.1 การประสานข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               4.2 ติดต่อประสานงานข้อมูลพ้ืนฐานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 
                    ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  
           5)  การสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
               3.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               3.2  งานสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
               3.3  งานสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           6)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
               6.1  งานสวัสดิการสินเชื่อประเภทต่าง ๆ 
                    6.1.1 โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ  
                    6.1.2 โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ 
                    6.1.3 โครงการสวัสดิการเงินกู้ของธนาคารออมสิน     
                    6.1.4 โครงการสินเชื่อวิทยฐานะเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
              

/ 2. นางดอกไม.้.....   
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 2. นำงดอกไม้  ทรัพย์แสง   (ต่อ) 
               6.2  เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
          7)   งานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สพป.ชบ.3 เช่นงานวันครู, งานประจ าปี, งาน 
วันสงกรานต์   ฯลฯ 
          8)   มาตรการประหยัดพลังงานและการรายงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th 
          9)   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
                 9.1  งานปรับปรุงอาคารสถานที่  บ ารุงรักษา จัดสภาพสิ่งแวดล้อมภายใน และภายนอกของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
         10)  รายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เกี่ยวกับนักเรียน และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  เช่น การประสบภัยอัคคีภัย  วาตภัย 
         11)  งานอื่น ๆ 
                11.1)  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
        12)  ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุล  กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. นำงรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 3  
     มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
         1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
         2)  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ 
                   2.1  การขออนุญาตใช้ยานพาหนะ 
                   2.2  การดูแลบ ารุงรักษา การตรวจสภาพ การส่งซ่อม  ต่อทะเบียน ซ่อมบ ารุง ประเมิน           
                          แผนการใช้รถยนต์ และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
                   2.3  ก าหนดสถานที่เก็บรักษาพาหนะส่วนกลางให้อยู่ในที่ปลอดภัย และสอดคล้องกับระเบียบ    
                          และกรณีขออนุญาตน าพาหนะส่วนกลางเก็บรักษานอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                          ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                   2.4  ก ากับ ดูแล พนักงานขับรถยนต์ 
      3)  งานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  3.1 งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
                             3.1.1 ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งหนังสือราชการ โดยมีผู้น าส่ง และส่งทางไปรษณีย์ 
                             3.1.2 รับหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ และแจ้งเวียนส าเนาหนังสือและระเบียบต่าง                                    
                             3.1.3 การจัดท าระเบียบและประกาศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา      
                                     ชลบุรี  เขต 3 
                 3.2  การยืมหนังสือราชการ 
                 3.3  การท าลายหนังสือราชการ 
    

/3. นางรุ่งรัตน์....    
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 3. นำงรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล (ต่อ)  
4)  งานช่วยอ านวยการ 
                 4.1  งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ 
                4.2  งานมอบหมายหน้าที่การงาน 
                4.3  งานประชุมภายในส านักงาน 
                    4.3.1  งานประชุมผู้บริหารโรงเรียน และงานประชุมข้าราชการ สพป.ชบ.3 
              4.4  งานตรวจเยี่ยม/ตรวจราชการ 
5) งานการประสานงาน 
              5.1  งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
   6)   งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
              6.1  การสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขต  
                    พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
                    ประถมศึกษา) 
              6.2  การสรรหาคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
                    คณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ก.ค.ศ.) 
              6.3  งานประสานงานและให้ความร่วมมือ กกต.จังหวัดชลบุรี ในการสรรหาผู้อ านวยการ    
                    กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งทุกประเภท เช่น ส.ส. ,  
                    ส.ว. , ส.ท. 
              6.4  งานการสรรหาและคดัเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา และบุคคลอ่ืน ที่มีผลงาน   
                    ดีเด่นในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานอื่นและนอกเหนือ  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
                    และบุคลากรทางการศึกษา 
    7)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              7.1  งานสวัสดิการจากส านักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้ 
                    สมาชิก ช.พ.ค. , ช.พ.ส. 
              7.2  การจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ  
                    7.2.1 การจัดหายานพาหนะ 
                    7.2.2 การประกันรถยนต์ 
                    7.2.3 การประกันชีวิตหมู่ข้าราชการลูกจ้างและนักเรียนในสถานศึกษา 
                    7.2.4 การจัดหาอาวุธปืนของ สกสค. 
                    7.2.5 การตรวจสุขภาพประจ าปี  
    8)  งานอื่น ๆ  
              8.1  งานขอความร่วมมือจ าหน่ายสิ่งของจาก สพฐ. เช่น สมุดบันทึกประจ าวัน,หนังสือ 
                    วันเด็ก จากส่วนราชการอ่ืน 
             8.2  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสวดมนต์ในวันพุธของบุคลากร สพป.ชบ.3  
             8.4  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

            /8.5.3 นางรุ่งรัตน์....  
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3. นำงรุ่งรัตน์  พฤติวรพงศ์กุล  (ต่อ) 
           8.5 การแจ้งย้ายที่ท าการหน่วยงาน เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์   
                 โทรสารของ หน่วยงาน 
           8.6  การรับ-จ่าย และการเก็บรักษาเงินกองทุนการกุศล สพป.ชบ.3 
           8.7 ดูแล รักษาของใช้ส านักงาน เช่น ชุดกาแฟ แก้ว จาน ช้อน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ 
           8.8 งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต  
9)    ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดอกไม้ ทรัพย์แสง กรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 
10)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
6. นำงเบญจำ  พันธุ์ทอง  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 4  
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1)  งานช่วยอ านวยการ 
      1.1  งานเลขาผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
   1.1.1  ดูแลความเรียบร้อยห้องปฏิบัติงานของ ผอ.สพป.ชบ.3 
   1.1.2  ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดล าดับงานเพื่อน าเสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 
   1.1.3  สรุปหนังสือจาก สพฐ. เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 
   1.1.4  รวบรวมข่าวสารการศึกษา จากหนังสือพิมพ์เสนอ ผอ.สพป.ชบ.3 ทุกวัน 
   1.1.5  ก าหนดการปฏิบัติงาน ก าหนดประชุม และก าหนดนัดหมายของ ผอ.สพป.ชบ.3 
   1.1.6  ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
            ทัง้ภายในและภายนอกส านักงาน ตามที่ ผอ.สพป.ชบ.3 มอบหมาย 
   1.1.7 เตรียมยานพาหนะ บัตรโดยสารยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานตาม 
            ที่นัดหมาย 
   1.1.8  เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่นัดหมาย 
   1.1.9  จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมปฏิบัติงานตามท่ีนัดหมาย 
            1.1.10 การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 
            1.1.11  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           1.1.12 ควบคุมการใช้โทรศัพท์ หมายเลข 038-234191 
           1.1.13 งานรวบรวมหนังสือเอกสาร ของ ผอ.สพป.ชบ.3 
2)  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     2.1 งานรักษาความปลอดภัย 
           2.1.1 จัดท าค าสั่งเวรยามรักษาสถานที่ราชการ  โดยก าหนดมอบหมายงานในหน้าที่   ให้มีผลชัดเจน เป็น
ลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บเอกสารบันทึกเป็นหลักฐาน 
           2.1.2   ติดตามตรวจสอบ โดยมีการตั้งผู้ติดตามตรวจสอบ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัย   มี
ประสิทธิภาพ  และประเมินผลรายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 

/6. นางเบญจา ..... 
 



6 
6. นำงเบญจำ  พันธุ์ทอง  (ต่อ) 
    3)  งานอ่ืน ๆ 
         3.1  จัดท าทะเบียนคุมประกาศเกียรติบัตรที่ออกโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
               ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
          3.2  การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
          3.3  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
          3.4 ประสานการศึกษาดูงาน ของ สพป.ต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น 
          3.5 การขอฝึกงานของนักเรียนและนักศึกษา 
          3.6 งานการกุศลต่าง ๆ ช่วยเหลือรับบริจาคเงินให้กับข้าราชการครูและนักเรียนประสบภัย   
               ต่าง ๆ เช่น ประสบอัคคีภัย,ประสบวาตภัย,งานบ าเพ็ญกุศลศพ, ผ้าป่า, กฐิน ฯลฯ 
          3.7 งานพิธีวันส าคัญต่าง ๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา, วันปิยมหาราช, วันจักรี เป็นต้น 
    4)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
7) นำยพรเทพ  ศรีชำติ  ต าแหน่งเจ้าพนักงานช านาญงาน ต าแหน่งเลขท่ี อ 7 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงานต่อไปนี้ 
1)  งานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
         1.1  งานรับ – ส่งหนังสือราชการ 
                1.1.1  การรับหนังสือราชการด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม e- filing ,   
                          และ  e- office 
                1.1.2  การรับหนังสือราชการของกลุ่มอ านวยการด้วยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม  
                          e- filing , และ  e- office 
               1.1.3  การตรวจนับ และตรวจรับ เอกสารของกลุ่มอ านวยการ และท าการแจกจ่าย 
               1.1.4  การส่งหนังสือราชการ ( e – filing) 
               1.1.5  จัดส่งข้อความ sms. ผ่านเว็บไซด์ www.smartmessaging.ais.co.th            
               1.1.6  เป็นผู้ประสานผู้ดูแลระบบ e- filing , และ  e- office 
       1.2  งานจัดเก็บหนังสือราชการ 
              1.2.1  การเก็บหนังสือราชการ   ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และเก็บตามระเบียบ 
                        ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
                        พ.ศ. 2548 
             1.2.2  การควบคุมทะเบียนค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
             1.2.3  การควบคุมทะเบียนเอกสารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
2)  งานช่วยอ านวยการ 
      2.1 งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
            2.1.1  ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี    
            เขต 3 กรณีนางเบญจา พันธุ์ทอง ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
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7) นำยพรเทพ  ศรีชำติ (ต่อ) 
   งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
      3.1  งานบริการอาคารสถานที่ 
            31.1   ควบคุมดูแลโทรศัพท์ และ โทรสาร หมายเลข  234218-20 ,234188, 234189 
            3.1.2  ควบคุมดูแลห้องประชุม จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอ่ืนๆ  
                     ที่ใช้ควบคู่กับห้องประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1 
                     และห้อง 2 
            3.1.3  เก็บรักษา ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง Projector และอ่ืนๆ  
                     ในห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่กาศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ห้อง 1 และห้อง 2 
   4)   งานอ่ืน ๆ 
      4.1  ปฏิบัติหน้าที่ Call Center หมายเลข 038-234218 
      4.2  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
   5)   ปฏิบัติหน้าที่แทนนางเบญจา พันธุ์ทอง  ในส่วนงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         ชลบุรี เขต 3 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   6)   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
8)  นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย  ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 5 ปฏิบัติหน้าที่ 
   หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่ และความรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
    1)  งานประชาสัมพันธ์ 
        1.1)   งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

       1.1.1  ประสานงานผู้สื่อข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
       1.1.2  งานบริหารจัดการข่าวสารทางการศึกษา(e-new/e-network/e-innovation) 
       1.1.3  งานจัดท าทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 

        1.2)   งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
                1.2.1  ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                          ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ทุกกิจกรรม 
                1.2.2  ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งตั้งคณะท างานฯ 
                1.2.3  จัดท า Power Point น าเสนอเอกสารการประชุมของ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                          การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
                1.2.4  จัดบอร์ดวันเกิด บอร์ดกิจกรรม ข่าสาร ความเคลื่อนไหว เพื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน           
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
                1.2.5  จัดท าหน้ากิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3               
                          บนเว็บไซด์  www.chon 3.go.th 

      1.2.6   ประกาศเสียงตามสายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
      1.2.7   จัดท าวารสาร แผ่นพับ VDO / MV Presentation ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

                          การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
              1.2.8   งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ 
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8) นำงปิ่นเพชร แช่มช้อย  (ต่อ) 
               1.2.9     ดูแล เว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  
               1.2.10   ออกแบบและจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 
              1.2.11    จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
                            พ.ศ. 2540 
              1.2.12  บริการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่สาธารณชน  เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
4)  งานจัดระบบบริหาร 
              4.1  งานควบคุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
5)  งานอ่ืน ๆ 
        5.1)   ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ คนที่ 2 กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        5.2)   ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยาในงานประชาสัมพันธ์ กรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
        5.3)   งานรับรองของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3  และของ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  
6)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
9.  นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี  
     อ 10 ช่วยปฏิบัติราชการกลุ่มอ านวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1)   งานประชาสัมพันธ์ 
      1.1  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
                1.1.1  ติดตามและถ่ายภาพกิจกรรมของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                          ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3   
                 1.1.2  ถ่ายภาพกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งคณะท างานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3               
                 1.1.3  จัดท าหน้ากิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3              บน
เว็บไซด์  www.chon 3.org 
                 1.1.4  บันทึกภาพกิจกรรม  ทั้งภายในและภายนอก เก็บเป็นหมวดหมู่ทุกกิจกรรม 
                 1.1.5  ประมวลภาพ และล้างภาพกิจกรรม ของบุคลากร ผู้อ านวยการส านักงานเขต 
                          พ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 น าเข้าแฟ้มหรือมอบให้บุคคลดังกล่าวที่เก่ียวข้อง 
2)  งานการจัดระบบบริหาร 
      2.1 งานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
      2.2 งานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
      2.3 งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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9.  นำงสรรัตน์  อัธยำตมวิทยำ  (ต่อ) 
    3)  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          2.1  การขออนุญาตการลาทุกประเภท การขออนุญาตไปราชการ 
          2.2  ควบคุม และติดตามตามการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
                     (MINUTIAE SOHO) 
          2.3  งานรับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 4)  ปฏิบัติหน้าที่แทนนางปิ่นเพชร แช่มช้อย กรณีไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 
1. นำงสุธำรัตน์  เตียวปิยกุล    ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 19 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม ผู้
ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ โดย
ควบคุม ดูแล ติดตามงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.   งานธุรการ 
2.   กลุ่มงานอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3.   กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
5. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
6. กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
7. กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. งานเลขานุการคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 

 
กลุ่มงำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 

1. นำงเพชรดำ  มำกคุณ  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 24 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน
วางแผนอัตราก าลัง ฯ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสาน
เกี่ยวกับงานวางแผนอัตราก าลัง ฯ และปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.  งานวิเคราะห์วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ในระดับ 
สถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ในระดับสถานศึกษา
และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3.  งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้สามารถสรรหาบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งให้การบริหารอัตราก าลัง
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน 
 4.  งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
 5.  งานบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 6.  งานบริหารอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีได้รับจัดสรรอัตราคืนจากการเกษียณอายุ
ราชการ กรณีเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนก าหนด) 

7.  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา 
8.  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหารการศึกษา 
9.  งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีและเลื่อนวิทยฐานะสายงานบริหาร สถานศึกษา 

 
/1. นางเพชรดา ..... 
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1. นำงเพชรดำ  มำกคุณ (ต่อ) 

10. การจัดท าทะเบียนคุมอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
11. การจัดท าทะเบียนคุมผู้ขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา สายงานบริหาร 

การศึกษา และสายงานบริหารสถานศึกษา 
12. การด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตราก าลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนก าหนด) 
13. การจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ 

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด (ข้อมูล 10 มิถุนายน) 
14. การจัดท ากรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงาน 
15. การจัดท าทะเบียนคุมอัตราต าแหน่งเลขท่ีใหม่ 
16. การตัดโอนอัตราเงินเดือนที่ว่าง สับเปลี่ยนกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

 17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

2. นำงวัชรินทร์  ยังให้ผล  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 23 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1.   การส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
2.   จัดท าทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
3.   การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ 
4. การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ  

ของต่างเขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
6. รับผิดชอบงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. ด าเนินการเชิญประชุม ยืมเงิน จ่ายเบี้ยประชุม อ.ก.ค.ศ.สพป.ชบ.3 
8. จัดท าระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม เพ่ือแจ้ง อ.ก.ค.ศ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. การด าเนินการจัดท าวาระการประชุม รายงานการประชุมเพื่อพิจารณาผลงานทางวิชาการ  

ของข้าราชการครูที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ  
10. แจ้งมติคณะกรรมการพิจารณาผลงานและข้อสังเกตของคณะกรรมการให้ข้าราชการครูที่เสนอ 

ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ 
11. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการอ่านผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู 

ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ และครูเชี่ยวชาญ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
/3. นำงสำวสมรัตน์….. 
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3. นำงสำวสมรัตน์  เรืองอิทธินันท์ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 27 
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 
 1.  งานเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า  ที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ เป็นต าแหน่งพนักงาน 
               ราชการ 

2   การส ารวจข้อมูลผู้มีคุณสมบัติครบที่จะเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ 
3.  จัดท าทะเบียนคุมผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ  
4.  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ  
5. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
6. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการ ของต่างเขตพ้ืนที่หรือ

หน่วยงานการศึกษาอ่ืน  
7. การด าเนินการเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งที่

สูงขึ้น  
8. การปรับปรุงต าแหน่งและปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับตาม

คุณวุฒิ 
9. การเปลี่ยนแปลงและตัดโอนต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
10. การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 

 
1. นำยรำชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 21 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาเสนอแนะและท าหน้าที่แทน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 2 กรณีท่ีหัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
 1.  งานสรรหาและบริหารอัตราจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร จัดท าทะเบียนคุมอัตรา ติดตามการส่ง
สัญญาจ้าง /ค าสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
 2.  งานสรรหาและบริหารพนักงานราชการ ตามกรอบท่ีได้รับจัดสรร จัดท าทะเบียนคุมอัตรา ติดตามการส่ง
สัญญาจ้าง /ค าสั่งจ้าง และประสานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  
 3.  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
ครูผู้ช่วย , ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 

4. การด าเนินการให้หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกของ สพป.ชลบุรี เขต 3 
 

/1. นายราชันย์......   
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1. นำยรำชันย์  ธีรธรณ์ศรีกุล (ต่อ) 
           5.  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
, ศึกษานิเทศก์ , รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 

5. งานคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาล เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานคัดเลือกข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ให้ด ารง 

ต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษลงมา 
7. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศกึษา 
8. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38ค.(2) 
9. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

        10.   งานตัดโอนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ  
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        11. งานด าเนินการจ้างชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
        12.  งานคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
        13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2. นำงกฤษณำ  อินธิมำ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 26 
ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงาน 
ทางการศึกษา 

2. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือกมา 
บรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. การจัดท าทะเบียนคุมข้าราชการครูย้ายและคุมอัตราว่าง  
4. งานบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

กรณีขอใช้บัญชีจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
5. การจัดท าทะเบียนคุมข้าราชการครูบรรจุใหม่ 
6. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย ให้ด ารงต าแหน่งครู 
7. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  
9. งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่งและงานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
/กลุ่มงานบ าเหน็จ…. 
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กลุ่มงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
1. นำงสำวนวลจิต  หอมหวล  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 22 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตาม และให้
ค าปรึกษางานในกลุ่มงาน และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเอกสาร
และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) 

3. การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีต่าง ๆ 
               3.1. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการ ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษ (โควตาศูนย์ 
อ านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
              3.2. ปรับอัตราเงินเดือนให้ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ได้รับอันดับเงินเดือนที่สูงขึ้น 

4. งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง 
ถึงข้ันสูงสุดของอันดับ) ให้กลุ่มนโยบายและแผนด าเนินการขออนุมัติงบประมาณจาก สพฐ. 

5. การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 
       6. การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม ระหว่างปี 
          7. การตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก พร้อมทั้งบัญชีสรุปอัตราการปรับฐานอัตราเงินเดือน 
          8. การจัดท าทะเบียนคุมอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ให้เป็นปัจจุบัน 
          9. การขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
         10. การด าเนินการเก่ียวกับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
         11. จัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี     
         12. บันทึกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                12.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของข้าราชการครูใน 
สถานศึกษาและข้าราชการบนส านักงาน 
                12.2 การเลื่อนต าแหน่ง เช่น ครูผู้ช่วย เลื่อนเป็น ครู อันดับ คศ.1 
                12.3 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       13. บันทึกข้อมูล P-obec ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน จ.18 
       14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 29 
 มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
2. การแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า กรณีต่าง ๆ  
3. การจัดท าบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า ของลูกจ้างประจ า 

/2. นำงรัศมี พุฒน์พิมพ์...... 
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2. นำงรัศมี  พุฒน์พิมพ์ (ต่อ) 
 4. การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
5. การรายงานยอดการเลื่อนข้ันค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพิเศษ และเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ 

ของพนักงานราชการ ประจ าปีงบประมาณ ให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ          
6. การขอเปิดทะเบียนต าแหน่งเงินวิทยฐานะ และจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพ่ิมเติม 
7. รายงานสรุปการขอถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเดือน 
8. การด าเนินการเก่ียวกับเงินค่าตอบแทนรายเดือน  
9. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา/ ดิเรกคุณาภรณ์ 

          10. จัดท าทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ 

11. จัดท าทะเบียนคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และด าเนินการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
          12. การจัดส่งใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
พร้อมทั้งจัดเก็บใบตอบรับ ใบประกาศนียบัตรฯ ไว้เป็นหลักฐาน  

13. บันทึกรายการใน แฟ้มประวัติ ก.พ.7 ในส่วนที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
13.1 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
13.2 มีวิทยฐานะ/เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น  
13.3 บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ชองลูกจ้างประจ า ทุกกรณี 

   14. บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการมี/เพ่ิมวิทยฐานะ 
 15 . การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (กคศ.16) 

16.  ด าเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
กรณีท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ 

17. ด าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีท่ีไม่สามารถ 
มาปฏิบัติหน้าที่ได ้

18. ด าเนินการเก่ียวกับการขอพระราชทานเพลิงศพ แทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ กรณีท่ีไม่สามารถ 
มาปฏิบัติหน้าที่ได ้

19. จัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้ 
       19.1 เอกสารการรับสมัคร 
       19.2 ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้สอบแข่งขันได้         
                19.3 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 
      19.4 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอด 
      19..5 ใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  

20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

/3. นางสาววันวสิา.....   
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3. นำงสำววันวิสำ  ปัญญำใส ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 32 
มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้ 

1. งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3. ให้บริการออกหนังสือรับรอง เช่น รับรองการเป็นข้าราชการ, รับรองเงินเดือน, รับรองความประพฤติ

ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการบ านาญ และข้าราชการบนส านักงาน 
4. การขอพระราชทานเพลิงศพ 
5. การควบคุมการเกษียณอายุราชการ 
   5.1 บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ลงในบัตรเกษียณอายุราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
   5.2  ค านวณผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ 
   5.3  แจ้งรายชื่อข้าราชการดังกล่าวไปส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

              5.4  แจ้งโรงเรียนให้ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจ าในสังกัดที่เกษียณอายุราชการในช่วงเดือน พฤษภาคม 
ของทุกปี 

    5.5  ส่งประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
6. ด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ดังนี้ 
    6.1 ให้บริการยืม-ส่งคืนแฟ้มประวัติ เมื่อมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาขอคัดลอกส าเนา 

ก.พ.7      
              6.2 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 พร้อมเอกสารต่าง ๆ ของข้าราชการบรรจุใหม่ ไปส านักงาน ก.ค.ศ.       

    6.3 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีที่มีค าสั่งย้ายไปด ารงต าแหน่ง ต่างสพป./ต่างสังกัด โดยเสนอแฟ้ม 
ก.พ.7 ให้ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องก่อนจัดส่งแฟ้ม ก.พ.7 ไปหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้ง และ
ตอบรับเมื่อได้รับแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งทางสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3 เรียบร้อย
แล้ว 

     6.4 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการทั้งกรณีเกษียณปกติ และเกษียณ
ก่อนก าหนด เมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น ๆ ให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
            6.5 จัดส่งแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ของข้าราชการที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรมให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

   6.6  บันทึกรายการในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 กรณีมีการขอแก้ไขข้อมูลประวัติ ก.พ.7 เช่น การขอเปลี่ยน
ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล, การขอเพ่ิมวุฒิ, แก้ไขวันเดือนปีเกิด, เปลี่ยนสถานภาพ เช่น สมรส, หย่า เป็นต้น 
         7. การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ 
         8. การรายงานข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า ถึงแก่กรรม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
         9. การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ (แบบส ารวจข้อมูล) รายบุคคล และบันทึกข้อมูลรายบุคคลใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน 
      10. การด าเนินการเก่ียวกับ กบข. และ กสจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ 
      11. บันทึกข้อมูล P-OBEC ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติ 

/3. นางสาววันวสิา....   
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 3. นำงสำววันวิสำ  ปัญญำใส (ต่อ) 
    12. การขออนุญาตการลา และบันทึกการลาต่าง ๆ ในแฟ้มประวัติ ก.พ.7 ดังนี้ 

    12.1 การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน 60 วันท าการ 
              12.2 การขออนุญาตลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
      12.3 การอนุญาตการลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
    13. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
    14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
กลุ่มงำนพัฒนำบุคลำกร 

 
1. นำงสำวอรทัย  เศวตกิตติรัตน์  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 20 
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ก ากับ ติดตามและให้ค าปรึกษางานในกลุ่มงาน 
และปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีที่หัวหน้ากลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ
รับผิดชอบงานดังนี้ 

1. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราวในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. งานฝึกอบรม ประชุม สัมมนา รวมทั้งประสานงาน เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา เพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งในแต่ละต าแหน่ง (การฝึกอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง) 

3. งานจัดท า และพัฒนางานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

4. การจัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภารงานขั้นต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน / งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

6. งานจัดท าเครื่องมือการประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล 
7. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นำงประทุม  ทองน้อย ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 25 มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน 
ดังนี้ 

1. งานขอรับใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
2. งานทะเบียน ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
3. งานส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

/2. นางประทุม.....   
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2. นำงประทุม  ทองน้อย (ต่อ) 

4. งานส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
5. งานการจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเสนอไปยัง ก.ค.ศ. 
6. การประสานงานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ 
7. การสนับสนุนด้านวิทยากร 
8. งานกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและลูกจ้าง 
9. งานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นำงรุจี  คังคำยะ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 28 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 

1. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ / ต่างประเทศ โดยใช้เวลาราชการ  
และไม่ใช้เวลาราชการ 

2. งานขอกลับเข้ารับราชการภายหลังเสร็จสิ้นการลาศึกษาต่อ 
3. งานส ารวจข้อมูล ควบคุม ติดตามคุณวุฒิทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตร 

โล่รางวัล  
5. งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีผลงานดีเด่น 

เป็นที่ประจักษ์ 
6. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ 
7. การประสานการประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนราชการ 
8. ด าเนินการเป็นนายทะเบียนตรวจสอบยืนยันความถูกต้องการบันทึกข้อมูลข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า กรณีค่ารักษาพยาบาล ทาง website 
9. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะช านาญการพิเศษ 

โดยระบบ e-training 
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-training) 
11. งานคุรุสภาเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 

/กลุ่มงานวินัย… 
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กลุ่มงำนวินัยและนิติกำร 
1. นำงกฤษณำ  กันทัด  ต าแหน่งนิติกรช านาญการต าแหน่งเลขที่ อ 30 
 มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 

1. การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. การด าเนินงานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ 
3. การด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง / ร้ายแรง 
4. การรายงานการด าเนินการทางวินัย และการลงโทษ 
5. การด าเนินการเสนอองค์คณะบุคคล เพ่ือพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
6. ด าเนินการออกค าสั่งลงโทษตามอ านาจหน้าที่ ที่กฎหมายก าหนดและตามมติองค์คณะบุคคล 
7. การด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8. การด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. การด าเนินการเกี่ยวกับการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง 
10. การด าเนินงานด้านกฎหมาย และการด าเนินคดีของรัฐ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ใช้ในหน่วยงาน / 

เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
11. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำ 
 
 
 
 
1) นำงสำวนงนุช  อนันต์วัฒนชัย  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 43 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้ 
    1. มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ควบคุม ก ากับ ดูแล กลั่นกรองการปฏิบัติงานในกลุ่ม  
โดยควบคุมดูแลและติดตามงานต่างๆ ดังนี้ 
        1.1 งานธุรการ 
        1.2 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก 
              ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
        1.3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร 
             สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
       1.4  งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง 
             กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
       1.5  งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
       1.6  งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี  
             ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก    
             และเยาวชน และงานกิจการนักเรียน 
      1.7  งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
      1.8  งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
      1.9 งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมการป้องกันแก้ไข 
            และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1.10 งานวิเทศสัมพันธ์ 
   1.11 งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับศาสนาและการวัฒนธรรม 
   1.12 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1.13 งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
2) นำงวณิชยำ   อุ่นเรือน  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี อ 44 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. งานพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
2. ประสานส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
      ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

/2) นางวณิชยา...    
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2) นำงวณิชยำ  อุ่นเรือน  (ต่อ) 
3. งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม ทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 ส ารวจจัดท าทะเบียนแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.2 จัดท าเอกสารสรุปแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.3 ด าเนินการประสานการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้ และเผยแพร่ 
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  คนที่ 1 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุกัญญา   โง้วเจริญ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
3) นำงสุกัญญำ   โง้วเจริญ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี อ 45 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     1.1 งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
     1.2 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
     1.3 งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน 
     1.4 งานตอบขอบคุณ หรืออนุโมทนา และออกประกาศเกียรติคุณบัตร  
2. งานประสาน  ส่งเสริมการศึกษาการศาสนาและการวัฒนธรรม 
     2.1 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ 
                   การท่องเที่ยว  ทัศนศึกษา  การอ่าน  เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่าง ๆ 
     2.2 การบริหารส่งเสริมการศึกษาเพ่ือการท่องเที่ยว 
     2.3 การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
     2.4 การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 2 กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
4. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวณิชยา   อุ่นเรือน  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
4) นำงพิไลพร  ดรจันแดง  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ 46 
   มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
            1.1 งานการจัดการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                  1.1.1  งานจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
                            พระเจ้าอยู่หัวและของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
            1.2  งานความมั่นคงแห่งชาติ 
                 1.2.1  งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) 
                1.2.2  งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 
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   4) นำงพิไลพร  ดรจันแดง   (ต่อ)        
                  1.2.3  งานส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 
   2.  งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ 
         ประพฤตินักเรียนและนักศึกษารวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      2.1  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา 
      2.2  งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      2.3  การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
     2.4   การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่ม  คนที่ 3 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มฯ  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
4.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
5) นำงยอดขวัญ   เหมือนพันธุ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 47 
    มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษา   
    ตามอัธยาศัย 
           1.1 การจัดการศึกษาในระบบ 
                1.1.1 งานส่งเสริมให้มีการก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
               1.1.2 การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ภูเขา ทุรกันดาร และชาวเล 
               1.1.3 การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างชาติพันธุ์ 
               1.1.4 การจัดการศึกษาพ้ืนที่พิเศษ 
               1.1.5 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน  
               1.1.6 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา 
                     - การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา 
                     - การยกเลิกหลักฐานการศึกษา 
                     - การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้ 
                     - การซื้อแบบพิมพ์ 
         1.2 การศึกษานอกระบบ 
             1.2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ 
        1.3 การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
        2.1 งานวิเทศสัมพันธ์ 
        2.2 งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ 
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 4 กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
4. ปฏิบัติงานแทนนางวีณา   เสถียรพักตร์ กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย       
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6) นำงสำววัชรี  ชำยศรี  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 48 
มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. งานส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย 
วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
         1.1 ส่งเสริมให้ด าเนินการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ  
               นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรม  
               กิจกรรมค่ายพักแรม กิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ ในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน  
               เครือข่าย เขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัด ภาค และระดับชาติ เป็นต้น 
        1.2 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์และ 
             นักศึกษาวิชาทหาร เช่น การอบรม ประชุมสัมมนา อบรมทักษะเฉพาะวิชา ในหน่วยงานทุกระดับ 
        1.3 สนับสนุนกิจกรรมชุมชนลูกเสือ เนตรนารี ตามกิจกรรมของนักเรียนในหน่วยงานทุกระดับ 
        1.4 สนับสนุนให้กิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมภาวะผู้น า  
              ทักษะป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
        1.5 ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ในฐานะเลขานุการการด าเนินงาน 
             ลูกเสือจังหวัด ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       1.6 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่ม กองลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เช่น การจัดทะเบียน เป็นต้น 
       1.7 ส่งเสริมให้มีการจัดสอบและประเมินวิชาพิเศษ ลูกเสือ และยุวกาชาด 
       1.8 ด าเนินการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือ สรรเสริญ ลูกเสือสดุดี ลูกเสือยั่งยืน เข็มลูกเสือสมนาคุณ 
      1.9  ด าเนินการจัดเก็บเงินบ ารุงกิจการลูกเสือตามแนวทาง ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
      1.10 การประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องกับลูกเสือ การประสานงาน การสนับสนุนการ 
             ฝึกอบรมการชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน ระดับอ าเภอ จังหวัดและระดับชาติ 
      1.11 การจัดตั้งกองนักศึกษาวิชาทหารในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพร้อม 
2. งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน 
       2.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้   
             เกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียน 
       2.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าระเบียบว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา 
       2.3 สนับสนุนให้สถานศึกษาก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
            นักศึกษา 
      2.4 ส่งเสริมสถานศึกษาในการจัดท าโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่น 
3. งานสภานักเรียนส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      3.1 ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบัติแจ้งหน่วยงานในสังกัด 
      3.2 ก าหนดโครงการ กิจกรรม แจ้งหน่วยงานในทุกระดับ โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.3 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดกิจกรรม 
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6) นำงสำววัชรี ชำยศรี  (ต่อ)   
             3.4 ด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ก าหนด 
             - การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับโรงเรียน 
             - การเลือกตั้งสภานักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             - การประชุมสภานักเรียน ระดับเขต 
             - การเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานใน/นอกจังหวัด 
              -การประชุมสมัชชาเยาวชนระดับจังหวัด ระดับชาติ 
    3.5 ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานในทุกกิจกรรม 
    3.6 สรุปรายงานผลการด าเนินงา 
4.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 7 กรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางละออง   ภู่เฉลิมศักดิ์  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
7) นำงละออง   ภู่เฉลิมศักดิ์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 50 
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้  
1. งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ และงานกิจการนักเรียนอ่ืนๆ  
           1.1    งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
           1.1.1 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
           1.1.2 ส่งเสริมให้ด าเนินการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
                             และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
                    1.1.3 ส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
                    1.1.4 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน โดยอาศัยการให้ค าปรึกษา 
                             รายบุคคล เช่น กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษาYouth Counselor (YC)การจัดหาพื้นที่ให้เด็ก 
                             และเยาวชนท ากิจกรรมความดี 
                   1.1.5  สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไข 
           1.2   งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
                   1.2.1   สร้างความเข้าใจให้สถานศึกษา บุคลากรเห็นความส าคัญเก่ียวกับงานส่งเสริมสุขภาพ 
                            อนามัยของนักเรียน 
         1.2.2  ส่งเสริมประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
                             เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารปลอดภัย  
                             (อ.ย.น้อย) โครงการเด็กไทยท าได้ โครงการเรียนรู้คู่วิจัยเด็กไทยฟันดี โครงการฟันสวย 
                             ยิ้มใส โครงการมือสะอาดปราศจากโรค โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ  
                              โครงการส้วมสุขสันต์ เป็นต้น 
        1.2.3  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ และเฝ้าระวังติดตามดูแล 
                             ภาวะโภชนาการและสุขาภิบาลรวมถึงการสนับสนุนป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อที่    
                             รา้ยแรง และการจัดหาอุปกรณ์แก่ผู้พิการและด้อยโอกาส 
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7) นำงละออง   ภู่เฉลิมศักดิ์ (ต่อ)  
                    1.2.4  ประเมิน ติดตามผลการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
            1.3  งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  1.3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนางานด้านกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว 
  1.3.2 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยวในสถานศึกษา เพ่ือ
เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและพัฒนาทักษะกีฬา 
  1.3.3 ประสานงาน สนับสนุนการฝึกทักษะ ความสามารถเฉพาะทางของกีฬาชนิดต่างๆ 
เพ่ือความเป็นเลิศ 
  1.3.4 ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาเพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
  1.3.5 ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการหลายรูปแบบ เช่น ดนตรี การแสดงนาฏศิลป์ ศิลปะ 
การท่องเที่ยว ทัศนศึกษา การอ่าน เขียนหนังสือ ตลอดจนงานอดิเรกต่างๆ 
2.  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มฯ คนที่ 5  กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3.  ปฏิบัติงานแทนนางสาววัชรี   ชายศรี กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
8) นำงวีณำ    เสถียรพักตร์  ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 51 
มีหน้าที่ และรับผิดชอบงานดังนี้ 
1. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
         1.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน 
               องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
         1.2 เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และสถานประกอบการมีความรู้   
               ความเข้าใจในการจัดการศึกษา 
        1.3 เพ่ือเป็นการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
              องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
2. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา 
       2.1 เพ่ือประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับ 
             นโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
3. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
       3.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษใน 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ 
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มฯ  คนที่ 6 กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
5.ปฏิบัติหน้าที่แทนนางยอดขวัญ   เหมือนพันธุ์  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
     6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  



               ทั้งนี้   ตั้งแต่วันที่  29  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2557    
 

สั่ง  ณ   วันที่   29  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.   ๒๕๕7 
 

 
 (นายวิชัย   พวงภาคีศิริ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


