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นางพิมพา บานเย็น ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีห น้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. ระบบงานสารบรรณ
๑.๑ งานลงทะเบียนรับ - ส่งหนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
๑.๒ งานลงทะเบีย นรับ - ส่งหนังสือลับของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้ว ยระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area)
๑.๓ ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจาก Website สพฐ., Website สานักต่าง ๆ
ใน สพฐ. และ Website สานักงาน ก.ค.ศ.
๑.๔ เสนอหนังสือราชการต่อผู้มีอานาจพิจารณาและลงนาม
๑.๕ ควบคุมระบบงานสารบรรณ
๑.๖ จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการ (ภายนอก, ภายในและหน่วยงานอื่น)
๑.๗ วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณกลางของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๘ งานทาลายหนังสือราชการ
๑.๙ งานแจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่มต่างๆ เวียนเพื่อทราบ
2. งานประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. งานประชาสัมพันธ์
4. งานจัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
5. งานการไปราชการของผู้อานวยการสถานศึกษา และข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ
ทุกตาแหน่งในสถานศึกษาไปราชการนอกจังหวัด หรือนอกเขตพื้นที่การศึกษา กรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่
รับผิดชอบมากกว่าหนึ่งจังหวัด แล้วแต่กรณี
6. งานเบิก - จ่ายวัสดุสานักงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
7. รายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววริมน ฟอลเล็ต กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางเสาวภา คนเที่ยง ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
งานวางแผนอัตรากาลัง และกาหนดตาแหน่ง
๑. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
2. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่ง
3. งานจัดสรรอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
4. งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. การจัดทาสถิติและข้อมูลอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การวิเ คราะห์ข้อ มูล ครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา เพื่อ ตรวจสอบการใช้ตามความจาเป็น
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
7. การจัดทาข้อมูลความต้องการอัตรากาลังครู (ข้อมูล 10 มิถุนายน)
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8. มาตรการปรับ ขนาดก าลัง คนภาครัฐ ของข้า ราชการครู ลูก จ้า งประจา และบุค ลากร
ทางการศึกษาอื่น
9. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. การจัดทาข้อมูลและรายงานแบบสารวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอัตรากาลัง
11. การประเมินค่างานเพื่อขอกาหนดตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
12. การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งนักบริหารระดับต้น (ผู้ช่วยเลขาธิการ
กพฐ. และรองเลขาธิการ กพฐ.)
13. การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา
14. การคัด เลือ กข้า ราชการเพื ่อ แต่ง ตั ้ง ให้ดารงตาแหน่ง รองผู ้อานวยการ ส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
15. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
16. การเปลี่ยนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
และผู้อานวยการสถานศึกษา
17. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
18. งานสอบแข่ง ขัน เพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
19. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
20. งานคัด เลือ กเพื ่อ บรรจุแ ละแต่ง ตั ้ง นัก เรีย นทุน รัฐ บาลเข้า รับ ราชการเป็น ข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
21. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากบัญชีของ
หน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
22. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่งครูผู้ช่วย
23. งานแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
24. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ส อน
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่ก ารศึกษา
25. งานสอบแข่ง ขัน เพื่อบรรจุแ ละแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค (๒)
26. งานตรวจสอบประวัติแ ละพิม พ์ล ายนิ ้ว มือ ของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา
บรรจุใหม่
27. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค (2)
28. การเลื่อนและแต่งตั้งตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)
29. การย้า ยข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ต าแหน่ง บุค ลากรทางการศึก ษาอื ่น
ตามมาตรา 38 ค (2)
30. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
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31. งานรับ โอนพนัก งานส่ว นท้อ งถิ ่น และข้า ราชการอื ่น ซึ ่ง เป็น ผู ้ส อบแข่ง ขัน ได้ห รือ ได้ร ับ
การคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
32. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
33. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
34. งานรับ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
35. งานตัดโอนตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาในสถานศึกษา
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
36. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
37. งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
38. งานถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา และลูกจ้างประจา
39. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
39.1 การเกษียณอายุราชการ
39.2 มาตรการพัฒนาและบริหารกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
40. แจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
41. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ อานวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ในกรณี ที่ ผู้ อานวยการกลุ่ ม
บริหารงานบุคคลไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ หน้าที่ได้
42. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
43. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นาสมชาย เขม้นงาน ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
งานวิทยฐานะ/ งานพัฒนาบุคคล
1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ
และทุกหลักเกณฑ์
2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะ
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวรรณี แสงศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวรรณี แสงศรี ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
งานวิทยฐานะ/ งานพัฒนาบุคคล
1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ
และทุกหลักเกณฑ์
2. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนวิทยฐานะ
3. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
4. งานแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมชาย เขม้นงาน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
งานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้ง
1. การดาเนินการปรับระดับชั้นงานและเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
2. งานดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
2.๑ การขออนุญาตการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
2.๒ การขออยู่ในราชอาณาจักร
2.๓ การขอและต่อใบอนุญาตทางาน
3. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
4. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์
5. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
6. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานพัฒนาบุคลคล
7. งานประสานและส่ง เสริม การให้ข ้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาไปอบรม
ประชุมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ
8. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
9. งานปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
10. งานฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
11. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ตาแหน่ ง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางบุญปลูก เกิดเขียว ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
งานสรรหาและบุรรจุแต่งตั้ง
1. การดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
1.๑ พนักงานพิมพ์ดีด
1.2 พนักงานรักษาความปลอดภัย
1.3 พนักงานขับรถยนต์
1.4 นักการภารโรง
1.5 พนักงานทาความสะอาด
1.6 พนักงานราชการ
1.7 ครูขาดแคลน โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
1.8 ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
1.9 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
1.10 บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และด้านคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1.11 ธุรการโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน
2. การขอลาออก และการลาทุกประเภทของลูกจ้างชั่วคราว
3. การจัดทาข้อมูล P – OBEC ในส่วนของลูกจ้างชั่วคราว
4. การทาหนังสือรับรองของลูกจ้างชั่วคราว
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งานพัฒนาบุคลคล
5. การขออนุญาตลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
6. การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
6.๑ ประสานงานกาหนดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก ารจังหวัดนครปฐม
6.๒ รวบรวมและจัดส่งระเบียบวาระการประชุมศึก ษาธิการจังหวัดนครปฐม
6.3 ประสานงานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
7. การจัดทารายงานการบริหารงานบุคคล
8. ดาเนินการแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเสาวภา คนเที่ยง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
งานบาเหน็จความชอบ
1. ดาเนิน การจัด ทาบัญ ชีถ ือ จ่า ยเงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาประจ าปี
และเพิ่มเติม
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจาประจาปี และเพิ่มเติม
3. จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้ าราชการประจาปี และเพิ่มเติม
4. ดาเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
5. ควบคุม - ตรวจสอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีแสดงรายชื่อ และอั ต ราเงิ น เดื อ นข้ า ราชการ
และลูกจ้างประจา (บัญชีหมายเลข ๘)
6. จัดทาบัญชีการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
7. การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8. ดาเนินการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลถือจ่ายและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (จ่ายตรงเงินเดือน
กรมบัญชีกลาง) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาในสังกัด
9. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูประจาปีและ
กรณีพิเศษ
10. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค (2) ประจาปี และเพิ่มเติม
11. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดี ความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาปีและกรณีพิเศษ
12. ดาเนินการจัดทาข้อมูลและเลื่อนขั้นเงิ น เดื อ นข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS)
13. การดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
14. ดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
15. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
16. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
17. ดาเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
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งานทะเบียนประวัติ
18. ดาเนิน การจัด ทาและปรับ ปรุง แก้ไ ขข้อ มูล บุค ลากรภาครัฐ (สวัส ดิก ารค่า รัก ษาพยาบาล)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาในสังกัด
19. ดาเนินการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ (จ่ายตรงเงินเดือนกรมบัญชี กลาง)
ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาในสังกัด
20. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
น าง สาว ปวร รณ แก้ว วิร ิย ะกิจ กูล ต า แหน่ง นัก วิช ากา รศึก ษา ช าน าญก ารพิเ ศ ษ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
งานทะเบียนประวัติ
1. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ดังนี้
2.๑ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
2.๒ การดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
2.๓ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.16
2.๔ การรับ - ส่ง ทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
2.5 การจัดทาข้อมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS)
2.6 การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ลาออกจากราชการ
และถึงแก่กรรม
3. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P - OBEC ทั้งหมด
4. รวบรวมและรายงานข้อมูล P – OBEC
5. การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
6. การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทาการ
7. การขออนุญาตลาอุปสมบท
8. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
9. ควบคุมวันลาและการขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
10. การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
11. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/ รายงานบัญชีวันลาของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล
12. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
13. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
13.1 การเสนอขอพระราชทานเครื ่อ งราชอิส ริย าภรณ์ป ระจ าปีข องข้า ราชการ
และลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ)
13.2 การจัดส่งประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13.3 การรับและการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13.4 การแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13.5 การจัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ)
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14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสุนีย์ ตระกูลโอสถ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
งานทะเบียนประวัติ
1. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ดังนี้
1.1 ดาเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
1.2 ดาเนินการเพิ่มวุฒิการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจา
1.3 ดาเนินการเปลี่ยนคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล, เพิ่ม – คัดออก ชื่อคู่สมรส
2. งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
และการขอพระราชทานหีบศพ
3. งานขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
5. งานขอหนังสือรับรอง
6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวินัยและนิติการ
- ว่า ง - (อ 30) ตาแหน่ง นิติก รช านาญการพิเ ศษ มีห น้า ที่รับ ผิด ชอบงาน ในเขตอาเภอ
นครชัยศรี อาเภอสามพราน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบ ัต ิง านให้ส ามารถปฏิบ ัต ิง านได้บ รรลุต ามเป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์
ของทางราชการ
2. ตรวจสอบ พิจ ารณา กลั ่น กรองงานของเจ้า หน้า ที ่ใ นกลุ ่ม งานวิน ัย และนิติก าร ที ่นาเสนอ
และบันทึกความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. ดาเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๑ การด าเนิน การทางวิน ัย ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ลูก จ้า งประจ า
ของส่วนราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๒ การร้องทุกข์
๓.๓ การอุทธรณ์
๓.๔ การร้องเรียนต่าง ๆ
๓.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓.๖ การประสานงานในการฟ้อ งคดีอ าญา คดีแ พ่ง การตรวจสอบทรัพ ย์ส ิน ของลูก หนี้
ตามคาพิพากษาและการบังคับคดี
๓.๗ การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
๓.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๙ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
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๓.๑๐ ให้คาปรึกษา แนะนากฎหมาย ระเบียบต่างๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒
๓.๑๑ การส่งเสริม สนับสนุน และการป้องปราบผู้กระทาผิดวินัย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในเขตอาเภอบางเลน
และอาเภอพุทธมณฑล ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบ ัต ิง านให้ส ามารถปฏิบ ัต ิง าน ได้บ รรลุต ามเป้า หมายและวัต ถุป ระสงค์
ของทางราชการ
2. ดาเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๑ การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๒ การร้องทุกข์
๒.๓ การอุทธรณ์
๒.๔ การร้องเรียนต่างๆ
๒.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๖ การประสานงานในการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง การตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
และการบังคับคดี
๒.๗ การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
๒.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๙ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญาการบังคับตามสัญญาการบอกเลิกสัญญา
๒.๑๐ ให้คาปรึกษา แนะนากฎหมาย ระเบียบต่างๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต ๒
๒.๑๑ การส่งเสริม สนับสนุนและการป้องปราบผู้กระทาผิดวินัย
3. งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา (ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ตาแหน่ ง
ของคุรุสภา
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน ตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ (- ว่าง - อ 30)
6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิมพา บานเย็น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
..........................................

