2
10. งานจัดทารายงานประจาเดือน ในระบบ GFMIS เพื่อส่งสานักตรวจเงินแผ่นดิน
11. การตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาวันในระบบ GFMIS กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
และนาเสนอผู้ตรวจสอบประจาวัน
12. งานจัดทารายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิก - จ่ายเงิน
13. งานจัดทารายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกาหนด
14. งานจั ดทาแบบรายงาน/แผนการเบิก –จ่ายเงินงบลงทุน รายงานส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคลังจังหวัด
15. บันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการ เงินยืมนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
16. งานจัดทารายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
17. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
17.1 งานรับและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมทั้งบันทึกรายการในระบบ GFMIS
17.2 งานเขียนเช็คสั่งจ่าย เงินนอกงบประมาณ
17.3 งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ
17.4 งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน สัญญายืมเงิน การล้ างหนี้เงินยืม การโอนเงิน
และการรายงานเงินนอกงบประมาณ
18. งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการทุกประเภท ทุกรายการ
18.1 งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการ
18.2 งานจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
18.3 งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
18.4 งานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสุดท้ายของปีงบประมาณ
18.5 รายงานเงินทดรอง งบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนส่ง สตง.
19. จั ด ทารายละเอี ย ดธนาคารค้ างจ่า ย (งบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงิน ทดรองราชการ)
จากระบบ GFMIS กับ Statement พร้อมทั้งพิสูจน์ผลต่าง
20. งานวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
2๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสมจิตร แพเรือง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 เงินเดือน(เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก ปรับเพิ่ม ปรับพอก)
1.2 เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนหนึ่งเท่าวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทน (3,500 บาท)
1.3 เงินค่าครองชีพข้าราชการ
1.4 ค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
2. งานดาเนินการหักเงิน กบข. ประจาเดือน และบันทึกรายละเอียด เพื่อส่งเงินในระบบ Mes –WEB
3. งานการเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ (กบข.) กรณี เ บิ ก เ พิ่ ม เข้ า กองทุ น
(เงินสะสม) กรณีเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ (กรณีลาออก ปลดออก) และกรณีจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
4. งานจั ดท าหนั ง สื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่จ่ า ยของข้ าราชการที่ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. งานจัดทาบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนของข้าราชการ
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6. งานจัดทารายงานการขอเบิกเงินงบบุคลากร ประจาเดือน ประจาปีงบประมาณ
7. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
8. งานการดาเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จากัด
9. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
10. การรับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินที่ได้รับจากบุคคลภายในและภายนอกสานักงาน
10.1 การรับเงินเบิกเกินส่งคืน
10.2 เงินรายได้แผ่นดิน
10.3 เงินงบประมาณ
11. การจ่ายเงินงบประมาณ ให้กับผู้มีสิทธิ โดยเช็ค เงินสด และโอนเงินผ่านธนาคาร
12. การเรี ย กเก็ บ เอกสารใบส าคั ญ รั บ เงิ น หรื อ ใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยจากผู้ รั บ เช็ ค หรื อ เงิ น สด
ไว้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี และบันทึกรายการในระบบ GFMIS
13. งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
14. งานจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
15. งานการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ตลอดจนบันทึกการรับ และนาส่งเงิน ในระบบ GFMIS
16. งานการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเช็ค
17. งานเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานการรับ – จ่าย ส่งมอบงานบัญชี
18. งานจัดทาทะเบียนคุมฎีกา เบิก- จ่ายเงินงบประมาณ
19. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุน
19.1 ทุนเฉลิมราชกุมารี และทุนอื่น ๆ
19.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
20. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
20.1 ค่าตอบแทนวิทยากร/ วิทยากรบุคคลภายนอก
20.2 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
20.3 ค่าดาเนินการสอบแข่งขัน / สอบคัดเลือก
2๑. งานวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
22. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
23. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
24. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต์ และนางเจริญศรี จาปี กรณีไม่อยู่ห รืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
25. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรสริน คณาคุปต์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจา
1.1 งานจัดทารายละเอียดการขอเบิกเงินค่าจ้างประจา (เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก เงินเพิ่ม เงินปรับพอก)
1.2 บันทึกบัตรเงินเดือน
1.3 เบิกจ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ)
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1.4 จัดทารายละเอียดรายการนาเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.1 ค่าครองชีพพนักงานราชการ
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
2.3 ประกันสังคม
3. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเอกสารและเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ร าชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
3.1 ยาม/แม่บ้าน/ธุรการ/พนักงานขับรถยนต์ ของ สพป. /ประกันสังคม
3.2 นักการภารโรง/ประกันสังคม
3.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประกันสังคม
3.4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ประกันสังคม
3.5 ครูวิกฤติ/ประกันสังคม
3.6 ครูวิทย์ – คณิต/ประกันสังคม
3.7 ครูอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน/ประกันสังคม
4. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินสวัส ดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
5. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานตรวจสอบหลักฐานสัญญายืมเงินทดรองราชการก่อนนาเสนออนุมัติ และรับล้างหนี้เงินยืม
ทดรองราชการ
8. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสมจิตร แพเรือง และนางสาวนงค์นุช เสมลับ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
10 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนงค์ นุ ช เสมลั บ ต าแหน่ ง เจ้ า พนั ก งานการเงิ น และบั ญ ชี ช านาญงาน มี ห น้ า ที่
ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบานาญ และเงินที่จ่ายควบ
1.1 การขอรั บ เงิน คืนจากกองทุนบ าเหน็ จข้าราชการ (กบข.) กรณี ข้าราชการลาออก
เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม
1.2 การขอรั บ เงิ น คื น จากกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (กสจ.) กรณี ลู กจ้ า งประจ าลาออก
เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม
2. งานเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา ถึงแก่กรรม
3. งานดาเนิ น การเกี่ ย วกั บการขอรับ เงิ นบ าเหน็จ ตกทอดของข้า ราชการบ านาญ, ข้า ราชการ
กรณีถึงแก่กรรม
4. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จของลูกจ้างประจา กรณีลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
5. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ
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6. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบานาญ
7. งานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ ข้าราชการบานาญ
8. งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบานาญ
9. งานจัดทารายงานรายบุคคลของข้าราชการบานาญในการหักหนี้บุคคลที่สาม
10. งานเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
11. การดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ทุกแผนงาน/โครงการ
12. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
12.1 ค่าพิธีการทางศาสนา
12.2 ค่าจ้างทาความสะอาด
12.3 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
13. งานเบิกจ่ายค่าใช้สอย (ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการ)
13.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าที่พัก/ค่าพาหนะ
13.2 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ
14. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
14.1 ค่าสมนาคุณ
14.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก
14.4 ค่าลงทะเบียน
14.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
1๕. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
1๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสมจิตร แพเรือง และเจริญศรี จาปี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
1๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางเจริญศรี จาปี ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. งานจัดทาสมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ และเงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ
2. งานตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
3. งานติดตามใบสาคัญล้างหนี้จากหน่วยงานภายในสังกัด และบุคคลภายนอก
4. งานตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิก – จ่ายของหน่วยงานในระบบ GFMIS กับสมุดคู่เบิกเงิน
5. งานรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด กรณีโรงเรียนรับโอนเงินอุดหนุนจากสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. งานจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
๗. งานบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น ประกอบด้วย
๗.1 สมุดเงินสด
๗.2 สมุดเงินฝากธนาคาร
๘. งานจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางบัญชี
๙. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
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๑๐. จัดทา/ปรับปรุงเว็บไซด์ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1๑. บันทึกเบิกเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และงบลงทุนในระบบ GFMIS
๑๒. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/ รายงานบัญชีวันลา ของกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
1๓. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานบัญชี และงานที่เกี่ยวข้อง
1๔. ปฏิบั ติห น้ า ที่แทน นางสมจิ ตร แพเรื อง และนางสาวนงค์ นุช เสมลั บ กรณีไ ม่อยู่ ห รื ออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
1๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ มีหน้าที่ควบคุม กากับ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
ในกลุ่มงานพัสดุและสถานศึกษาในสังกัด ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุและงานบริหารสินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบั ติห น้ า ที่หั ว หน้ าเจ้า หน้ าที่ พัส ดุ ในการจัด ซื้อ จัด จ้ างของส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒. งานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่าย ของสถานศึกษา
ในเขตอาเภอสามพรานและอาเภอพุทธมณฑล
๔. งานจัดทาข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และจัดทาใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS ของสถานศึกษา
ในเขตอาเภอสามพรานและอาเภอพุทธมณฑล
๕. งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –Government Procurement : e – GP)
๖. งานจัดทาโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
๗. งานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๘. งานการจาหน่ายพัสดุ และการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙. ให้ข้อมูลผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงิน
๑๐. งานที่ ร าชพั ส ดุ ทั้ ง หมด ของโรงเรี ย นในเขตอ าเภอสามพรานและอ าเภอพุ ท ธมณฑล
ประกอบด้วย
๑๐.๑ งานจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑๐.๒ งานนาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑๐.๓ งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑๐.๔ งานการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑๑. งานจัดทาทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์
๑๒. งานจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)
๑๓. งานจัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นลาดับที่ ๒ ในกรณีที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ ๑ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสันติ อินทิราวรนนท์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นายสันติ อินทิราวรนนท์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒
๒. งานจั ด ซื้อ จั ด จ้ าง จากเงิ นงบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และงบประมาณเบิก แทนกั น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่าย ของสถานศึกษา
ในสังกัดอาเภอนครชัยศรี และอาเภอบางเลน
๔. งานจัดทาบัญชีวัสดุ
๕. งานเบิกจ่ายและการเก็บรักษาวัสดุ
๖. งานจัดทาข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และจัดทาใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS ของสถานศึกษา
ในเขตอาเภอนครชัยศรี และอาเภอบางเลน
๗. งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP)
๘. งานจัดทาทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
๙. งานจัดทาทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อจ้าง
๑๐. งานที่ราชพัสดุทั้งหมด ของโรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี และอาเภอบางเลน ประกอบด้วย
๑๐.๑ งานจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑๐.๒ งานนาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑๐.๓ งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑๐.๔ งานการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑๑. งานจ้างเหมาบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
1๒. งานการคืนหลักประกันสัญญาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
๑๓. งานการยืม การควบคุม และเก็บรักษาวัสดุคงทนถาวร และครุภัณฑ์
๑๔. งานจัดทาทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์
๑๕. งานจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)
๑๖. งานให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการงานพัสดุ แก่บุคลากรในสานักงานฯ และโรงเรียน
๑๗. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

…………………………….

