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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

.................................................. 
 

1.  นางทิยานันท์  พละไกร  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 21 ปฏิบัติงานต าแหน่ง 
     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1) การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ท าความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะการด าเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานบุคคลของหน่วยงานการศึกษา วินิจฉัยและแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในเรื่องงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ มติ
คณะรัฐมนตรี มติ ก.ค.ศ.และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของ
หน่วยงานการศึกษาหรือคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้อ านวยการกลุ่ม 
นอกจากอาจปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นยังท าหน้าที่ก าหนดแผนงาน มอบหมายงานควบคุม ก ากับ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา 
แนะน า ปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้วย 
  2)  การศึกษาวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นผลดีแก่ทางราชการและสามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้ 
  3) การบังคับบัญชาข้าราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน าแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง ก ากับ ติดตาม เสนอแนะการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

3.1. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
3.2  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.3  งานธุรการ 

   3.4  กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   3.5  กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
   3.6  กลุ่มงานวินัยและนิติการ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. นางสุภาวดี  วิริยะพันธ์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 23 ปฏิบัติงานหัวหน้า 
    กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 2  ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่ หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
   2) ควบคุม ก ากับ ดูแลพิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
   3)  งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตราก าลังของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษขึ้นไป ทุกสายงาน 

5) การจัดท าทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะช านาญ 
การพิเศษขึ้นไป ทุกสายงาน 
 
 
   6) การด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ ทุกสายงาน 
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   7) งานจัดท าทะเบียนคุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการ ทุกสายงาน 
   8) งานรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะช านาญการ/ช านาญการพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกวันที่ 5 ของเดือน  
   9) การจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง ภาระงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   10) การจัดกรอบอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร                        
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค (2) 
   11) การก าหนดต าแหน่งและประเมินบุคลากรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

12) การด าเนินมาตรการปรับขนาดภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล (คปร.) ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงาน (บุคลากรอ่ืนตามมาตรา 38ค(2), ศึกษานิเทศก์, ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่, รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่) 
   13) การด าเนินการรายงานข้อมูลวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 
   14) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค (2) 
   15) ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   16) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

3. นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่  อ 31  ปฏิบัติงาน 
    กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2) งานจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

   4) งานจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   5) งานเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   6) งานตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   7) การด าเนินการมาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาล (คปร.) 
   8) งานควบคุมและตรวจสอบอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   9) การด าเนินการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา เพ่ือประกอบการจัดท าแผนการรองรับ            
การบรรจุนักศึกษาทุนทุกประเภท 
   10) การด าเนินการรายงานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ที่เกษียณอายุราชการ เพ่ือประกอบการจัดท าแผนเกษียณอายุราชการ 
   11) งานความต้องการครูของสถานศึกษา(ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี)
   12) งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร 
   13) งานจัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   14) งานจัดท าข้อมูลอัตราลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ  และอัตราจ้าง 
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   15) การด าเนินการรายงานข้อมูลอัตราก าลังลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ อัตราจ้าง และลูกจ้าง
ชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
   16) การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
   17) หน้าที่แทน นางสุภาวดี  วิริยะพันธ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4.  นางประนมยงค์   วิจิตร   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 24 ปฏิบัติงานหัวหน้า 
    กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 4   ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าทีร่าชการได้ 

2) การสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 
3) การสรรหาบุคคลให้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 

   4) การด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ธุรการไปปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงเรียน (เปลี่ยนกลุ่มโรงเรียนเพ่ือปฏิบัติงาน) 
   5) การขึ้นทะเบียนประกันตน และสิ้นสุดการประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการในสังกัด 
   6) การด าเนินการให้ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวไปปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
(ย้ายสถานศึกษา) 
   7) การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   8) การจัดท า รวบรวมสัญญาจ้างพนักงานราชการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   9) การรายงานข้อมูลครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง 
   10) หน้าที่แทน นางสมจินตนา  แสงภักดี  กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

5. นางสมจินตนา   แสงภักดี  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 28  ปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
    สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 7   ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 
   2) การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
   3) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือแต่งตั้งหรือเสนอและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
   4) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  
   5) การสอบแข่งขัน การคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   6) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
   7) การลาออกจากราชการ การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
   8) การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
   9) การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค (2) 
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10)  การรับโอน การให้โอน   
 

   11) การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   12) การด าเนินการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   13) หน้าที่แทน นางปาณิสรา  สิงห์ทอง  กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   14) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6.  นางปาณิสรา   สิงห์ทอง   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ อ 25  ปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
     สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง     มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา  (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา) 

2) การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
   3) การสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  

4) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก ์
   7) การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   8) หน้าที่แทน นางประนมยงค์   วิจิตร กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7.  นางสุธานี  วิสุงเร  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 26 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงาน  
     บ าเหน็จความชอบและ ทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 6  ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2) ควบคุม ก ากับ ดูแล พิจารณากลั่นกรอง เสนอแนะการบันทึกเสนองานกลุ่มงานบ าเหน็จ  
ความชอบ และทะเบียนประวัติ ให้ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ มติคณะรัฐมนตรี          
มติ ก.ค.ศ. และระเบียบฯ หลักเกณฑ์ วิธีการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3)  งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างลูกจ้างประจ า  
4) งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจ ากรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงข้ันสูง 
5) งานด าเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราว 
6) งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และค่าจ้างลูกประจ า 
7) งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ า ข้ามหน่วยเบิก 
8) งานจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจ าปี 
9) งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
10) งานขอรับเงิน พ.ค.ก. และเงิน พ.ส.ร. 
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11) งานขอถือจ่ายเงินพิเศษต่าง ๆ  
   12) งานกันเงินส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าให้ครบทุกกรณี 
   14) งานแก้ไขค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
   16) งานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

17) งานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล Human Resource Managements System (HRMS) 
18)  การจัดท า เก็บรักษา และเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการใน ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา และการให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.เมือง                 
และลูกจ้างประจ าในสังกัดทุกกรณี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
   19) งานจัดท าข้อมูลการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า 

20) งานขอเงินค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค (2) กรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงข้ันสูง 
   21) งานข้อมูลบุคลากรโปรแกรม P-OBEC 
   22) หน้าที่แทน นางพิสมัย  สุขรักษา  กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

23) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

8.  นางพิสมัย   สุขรักษา   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 59  ปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
     บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 5   ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

2) งานด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับเพ่ิมขึ้น 
ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 
   3) งานขอใช้วุฒิ เพ่ิมวุฒิของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) งานตรวจสอบคุณวุฒิ และการรวบรวมข้อมูลคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณวุฒิ
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6) งานรวบรวมสรุปวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบันทึกลงในทะเบียนประวัติ              
(แฟ้มเหลือง) พร้อมรายงานวันลาข้าราชการที่มาช่วยราชการให้ต้นสังกัด 
   7) งานขอหนังสือรับรองเงินเดือน  

8) งานด าเนินการขอมีบัตรหรือเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนหรือบัตรเหรียญราชการชายแดน 
   9) งานจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า และข้าราชการบ านาญ 
   10) หน้าที่แทน นางรัชสุดา   บัวศรี  กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

9. นางรัชสุดา  บัวศรี ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 9  ปฏิบัติงานกลุ่มงานบ าเหน็จ 
    ความชอบและทะเบียนประวัติ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  งานบริการ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ  
และ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

2) การจัดท า เก็บรักษา และเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมรายการในทะเบียนประวัติ (แฟ้มเหลือง)      
ผอ.เขต รอง ผอ.เขต ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค (2) 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกกรณ ี  
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3) การลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน  ก.พ.7   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ในอ าเภอเขื่องใน   อ าเภอม่วงสามสิบ ในอ าเภอดอนมดแดง อ าเภอเหล่าเสือ และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
   4)  การรายงานข้าราชการาครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม 
   5)  การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กบข.ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และการขอรับเงิน กบข.กรณีถึงแก่กรรม 
   6)  การสมัครและประสานงานการเป็นสมาชิก กสจ.ของลูกจ้างประจ า 
   7)  งานควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
   8) งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 

9) งานขออนุญาตลาอุปสมบท/การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
   10) การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ  การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานหีบศพ  
   11) งานเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อ-สกุล ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด 
   12) งานแก้ไขวันเดือนปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 

13) การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไป 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการอ่ืน 
   14) งานธุรการกลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

15) หน้าที่แทน นางสุธานี   วิสุงเร  กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
16) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

10. นางสาวเอมอร  วิมลพนัธ์   ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยมีหน้าที่และ 
      ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) งานการด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2) งานประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   3) งานประสานงานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของกลุ่มให้ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
   4) งานด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคลทาง Internet ด้วยระบบe – office  
   5) งานจัดท าทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   6) งานแจ้งเวียนหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   7) งานด าเนินการควบคุม เบิกจ่ายวัสดุเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   8) งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (งาน ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์) และระบบสนับสนุนการ
บริหารงานบุคคลและเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   9) การใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสนับสนุนการบริหารงานบุคคล 
   10) รวบรวมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เอกสารค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน และบัญชีแนบท้ายค าสั่งอ่ืน ๆ เพ่ือส่งมอบให้บริษัทที่ปรึกษา 
   11) ติดต่อประสานงานระหว่างส านักงาน ก.ค.ศ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และบริษัทที่ปรึกษา               
ในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
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   12) สแกนทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ต้นฉบับ ตัดรูปบุคลากรในทะเบียนประวัติ และบันทึกข้อมูล
ตามรายการ ก.ค.ศ.16 ลงในทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

13) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

10.  นางวิจิตรา  สุขสาย  ต าแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 22 ปฏิบัติงาน 
       หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที ่3   ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติที่ราชการได้ 

2)  การฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งทุกสายงาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่งทุกสายงาน 
(Pre service training) 
   3)  การประสานองค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นมืออาชีพ 

4) การส ารวจ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยสภาพความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม(Training need) 
5) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตาม 

นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   6) งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   7) งานประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและจัดท าข้อมูล 
   8)  งานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online 
   9) งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและเชี่ยวชาญ 

10) ประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงาน 
11) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
12) การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ประพฤติตามระเบียบวินัย มาตรฐาน 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   13) งานโครงการพิเศษของ สพฐ. 
   14) หน้าที่แทน  นางเพชรมณี  บุญดาว   กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   15) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 

11. นางเพชรมณี  บุญดาว ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ต าแหน่งเลขที่ อ 29 ปฏิบัติงานกลุ่มงาน 
      พัฒนาบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การฝึกอบรมลูกจ้าง ประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ 
   2) การศึกษาต่อและลาศึกษาต่อทุกประเภทของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) การขออนุญาตไปอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4) การขออนุญาตไปต่างประเทศ และการขออนุญาตภายในประเทศ 

5) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกกรณี 
6) การลงรายงานในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 กรณีผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ 

จักรพรรดิมาลาของแต่ละปี 
7) งานพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ 
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8)  การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อต าแหน่ง) ลูกจ้างประจ า 
9) การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจ า  

   10) หน้าที่แทน นางวิจิตรา  สุขสาย กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
   11) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

 
 

12.  นายประวิทย ์ทองทิพย ์ ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ อ 33 ปฏิบัติงานหัวหน้ากลุ่มงานวินัย 
       และนิติการ   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1 ในกรณีผู้อ านวยการกลุ่มไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
ปฏิบัติที่ราชการได้ 

2) รับเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกลงโทษยื่น  
ค าอุทธรณ์เป็นหนังสือ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาและเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
(อกศจ.อุบลราชธานี) พิจารณาต่อไป 

3) งานทะเบียนคุมผู้ถูกด าเนินการทางวินัย คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง เพ่ือเป็นหลักฐาน 
ประกอบการบริหารงานบุคคล และรายงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

4) งานเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ด าเนินการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย 
ระเบียบ ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้องทั้งท าหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมาย  

5) ด าเนินการรับ-ส่งหนังสือราชการทั้งเรื่องปกติ เรื่องลับ ลับมาก ลับที่สุด หรือเรื่องปกปิด  
ตามระเบียบงานสารบรรณ  

6) งานวินัยและนิติการ ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
ชั่วคราวและพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

7) รับเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ประเด็นร้องเรียน เสนอผู้บังคับบัญชา กรณีปรากฏหรือสงสัยว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีพฤติการณ์หรือกระท าการอันอาจเป็นความผิด
ทางวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 

8) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
สั่งการตามอ านาจหน้าที่  เสนอให้ด าเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ถูกร้องเรียนกระท าผิดวินัยเพ่ือให้ได้ความจริงและเป็นธรรม   

9) งานด าเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ และลูกจ้างกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือวินัยร้ายแรง ให้เป็นไปตามกระบวนวิธีที่กฎหมายก าหนด รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  วิเคราะห์พยานหลักฐาน   วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย 
พิจารณาและเสนอโทษทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งการหรือมีค าสั่งลงโทษ 

10) จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงโทษ เสนอผู้บังคับบัญชาที่ม ี
อ านาจลงนามในค าสั่งลงโทษ 

11) จัดท ารายงานการด าเนินการทางวินัย  และการลงโทษต่อองค์กรบริหารงานบุคคลส านักงาเขต 
พ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี) คณะการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และหัวหน้าส่วนราชการ 
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   12) รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีเหตุคับข้องใจหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา    เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี (อกศจ.อุบลราชธานี)  พิจารณา 

13) ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมาย กรณีสถานศึกษาในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้บังคับบัญชารวมทั้งองค์กรบริหารงานบุคคลหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

14) ให้ความเห็นและด าเนินการด้านการจัดท านิติกรรมสัญญา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กับบุคคลภายนอกหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

15) งานด้านคดีของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดถูกฟ้องคดีปกครอง คดีแพ่ง 
หรือคดีอาญาท าหน้าที่ประสานงานด้านคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีปกครอง                 
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องคดีปกครอง 

16) งานบังคับคดีตามค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาล ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์  ลูกหน้าตาม 
ค าพิพากษา กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ประสานงานกับพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามค า
พิพากษา รับมอบอ านาจในการด าเนินการบังคับคดี กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

17) งานด าเนินการมาตรการทางปกครอง ด าเนินการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐออกมาตรการทางปกครองต่อบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกมาตรการทางปกครอง 

18) งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน 

19) งานความรับผิดในทางละเมิด ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิด กรณี 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าละเมิด หรือเหตุละเมิดเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการวินิจฉัยและ
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดทางละเมิดและชดใช้ค่าเสียแก่ทางราชการหรือ
ผู้เสียหายหรือไม่ และจัดท ารายงานการด าเนินการต่อส่วนราชการและกระทรวงการคลัง 
   20) การรายงานสถิติข้อมูลด้านวินัย และการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา 

21) การจัดเก็บหนังสือราชการ  การจัดท าหนังสือราชการ และการโต้ตอบหนังสือราชการให้ยืม 
หนังสือราชการจัดท ารายงานการประชุม งานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดท าระเบียบงานสารบรรณ สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ และจัดท าสรุปรวบรวมเอกสารอ่ืน ๆ การจัดท าระเบียบ ค าสั่ง ประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

22) หน้าที่แทน นายวิลาศ  วรรณแสง กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
23) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

    

13. นายวิลาศ  วรรณแสง ต าแหน่ง  นิติกรช านาญการ  ต าแหน่งเลขที่ อ 34  ปฏิบัติงานกลุ่มงานวินัย 
      และนิติการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานวินัยและนิติการ ส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจ า ลูกจ้าง 
ชั่วคราวและพนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2) รับเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์ประเด็นร้องเรียน เสนอผู้บังคับบัญชา กรณีปรากฏหรือสงสัยว่า 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดมีพฤติการณ์หรือกระท าการอันอาจเป็นความผิด
ทางวินัย โดยยังไม่มีพยานหลักฐาน 

3) วิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่ได้จากการสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบข้อกฎหมายเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
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สั่งการตามอ านาจหน้าที่  เสนอให้ด าเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ผู้ถูกร้องเรียนกระท าผิดวินัยเพ่ือให้ได้ความจริงและเป็นธรรม   

4) งานด าเนินการทางวินัย กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พนักงานราชการ และลูกจ้างกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงหรือวินัยร้ายแรง ให้เป็นไปตามกระบวนวิธีที่กฎหมายก าหนด รวบรวม
พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  วิเคราะห์พยานหลักฐาน   วินิจฉัยข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย 
พิจารณาและเสนอโทษทางวินัยต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจสั่งการหรือมีค าสั่งลงโทษ 

5) จัดท าค าสั่งลงโทษทางวินัย ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงโทษ เสนอผู้บังคับบัญชาที่มี 
อ านาจลงนามในค าสั่งลงโทษ 

6) จัดท ารายงานการด าเนินการทางวินัย  และการลงโทษต่อองค์กรบริหารงานบุคคลส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา) คณะการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และหัวหน้าส่วนราชการ 
   7) รับเรื่องร้องทุกข์ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีเหตุคับข้องใจหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา    เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาเสนอแนะต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี  (อกศจ.อุบลราชธานี) พิจารณา 

8) ให้ค าปรึกษาแนะน าข้อกฎหมาย กรณีสถานศึกษาในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้บังคับบัญชารวมทั้งองค์กรบริหารงานบุคคลหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

9) ให้ความเห็นและด าเนินการด้านการจัดท านิติกรรมสัญญา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กับบุคคลภายนอกหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

10) งานด้านคดีของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานในสังกัดถูกฟ้องคดีปกครอง คดีแพ่ง 
หรือคดีอาญาท าหน้าที่ประสานงานด้านคดีกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และศาลจัดท าค าให้การแก้ฟ้องคดีปกครอง
กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐถูกฟ้องคดีปกครอง 

11) งานบังคับคดีตามค าพิพากษา  หรือค าสั่งของศาล ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์  ลูกหนี้ตาม 
ค าพิพากษา กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา ประสานงานกับพนักงานบังคับคดีในการยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามค า
พิพากษา รับมอบอ านาจในการด าเนินการบังคับคดี กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษา 

12) งานด าเนินการมาตรการทางปกครอง ด าเนินการบังคับตามค าสั่งทางปกครอง กรณีหน่วยงาน 
ของรัฐออกมาตรการทางปกครองต่อบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกมาตรการทางปกครอง 

13) งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ได้รับมอบหมาย กรณีท่ีเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐหรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อพิพาทกับบุคคลภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกัน 

14) งานความรับผิดในทางละเมิด ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหาผู้รับผิดทางละเมิด กรณี 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท าละเมิด หรือเหตุละเมิดเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการวินิจฉัยและ
เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในประเด็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดทางละเมิดและชดใช้ค่าเสียแก่ทางราชการหรือ
ผู้เสียหายหรือไม่ และจัดท ารายงานการด าเนินการต่อส่วนราชการและกระทรวงการคลัง 
   15) การรายงานสถิติข้อมูลด้านวินัย และการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชา 

16) การจัดเก็บหนังสือราชการ  การจัดท าหนังสือราชการ และการโต้ตอบหนังสือราชการให้ยืม 
หนังสือราชการจัดท ารายงานการประชุม งานเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดท าระเบียบงานสารบรรณ สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา
จัดท าและสนับสนุนการจัดท าเอกสาร คู่มือ และจัดท าสรุปรวบรวมเอกสารอ่ืน ๆ การจัดท าระเบียบ ค าสั่ง ประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
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17) หน้าที่แทน นายประวิทย์  ทองทิพย ์กรณีไม่อยู่หรืออยู่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
18) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

14. นางสาวประภาภรณ์  ฤทธิ์มนตร ี ต าแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
   1) ปฏิบัติงานธุรการภายในกลุ่มงานวินัยและนิติการ 
   2) พิมพ์และจัดเก็บข้อมูลทางทะเบียนเอกสารของกลุ่มงานวินัยและนิติการ 
   3) ประสานงานกับข้าราชการในสังกัดที่มาติดต่อราชการงานวินัยและนิติการ 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
......................................................................... 


