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รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 282 /2561
สั่ง ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
..........................................
กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี มีอานาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 (ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม 135 ตอนพิเศษ 218 ง วันที่ 7 กันยายน 2561) ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึก ษา วิเ คราะห์ วิจ ัย จัด ท าข้อ มูล การติด ตามประเมิน ผลเพื ่อ พัฒ นางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวกาญจนา ไทรฟัก ตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ
ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ผู ้อ านวยการกลุ ่ม กฎหมายและคดี มีห น้า ที ่ วางแผนควบคุม ก ากับ แนะน า
ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่ม กฎหมายและคดี รวมทั้งติดตาม
ประเมินผล ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
๑. ก าหนดแผนการปฏิบ ัต ิง าน ควบคุม ก ากับ ติด ตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึก ษา แนะน า
และแก้ป ัญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบัติงาน รวมทั้ง ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติง านของผู ้ใต้บัง คับบัญชา
รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน และนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. วิเคราะห์ กลั่น กรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มกฎหมายและคดี ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่ว นราชการหรือ ผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนการดาเนินงานกับกลุ่มต่างๆ โรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
5. การด าเนิน การทางวิน ัย ร้อ งทุก ข์ ร้อ งเรีย น อุท ธรณ์ ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษา ลูก จ้า งประจ า พนัก งานราชการ และลูก จ้า งชั่ว คราวในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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6. การดาเนินคดีปกครอง คดีแ พ่ง คดีอาญาและคดีอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้งการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของลูกหนี้และการบังคับคดี
7. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
8. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. การพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10. ให้ค วามเห็น เกี่ย วกับ การตีค วามกฎหมาย ระเบีย บ รวมทั้ง เสนอแนวทางแก้ไ ข ปรับ ปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
11. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
12. ให้คาปรึกษา แนะนากฎหมาย ระเบียบต่างๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
13. เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายการปฏิบัติราชการ และการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าชีพ ให้แก่ข้า ราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึก ษา ลูก จ้า งประจา พนัก งานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
15. งานศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.)
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตาแหน่งนิติกรชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. งานลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือของกลุ่มกฎหมายและคดี ด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
2. งานลงทะเบีย นรับ - ส่งหนังสือลับของกลุ่ม กฎหมายและคดี ด้ว ยระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
3. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกฎหมายและคดี จาก เว็บไซต์ สพฐ.
4. ดาเนินการจัดทา ดูแล เว็บไซต์ของกลุ่มกฎหมายและคดี
5. ด าเนิ น การควบคุ ม บั ญ ชี ล งเวลามาปฏิบั ติ ราชการ และควบคุ ม วั น ลาของข้ า ราชการในกลุ่ ม
กฎหมายและคดี
6. การด าเนิน การทางวิน ัย ร้อ งทุก ข์ ร้อ งเรีย น อุท ธรณ์ ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากร
ทางการศึก ษา ลูก จ้า งประจ า พนัก งานราชการ และลูก จ้า งชั่ว คราวในสัง กัด ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
7. การดาเนินคดีปกครอง คดีแ พ่ง คดีอาญาและคดีอื่นๆ ของรัฐ รวมทั้งการตรวจสอบทรัพย์สิน
ของลูกหนี้และการบังคับคดี
8. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10. งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา (ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ ม กฎหมายและคดี ในกรณี ที่ ผู้ อานวยการกลุ่ ม
กฎหมายและคดี ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
…………………………………

