คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 62 / 2555
เรื่ อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างประจา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เพิ่มเติม)
…………………………………………………
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มีคาสั่งที่ 223/2554
สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่ อง กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการ และลูกจ้างประจาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นั้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้ขา้ ราชการปฏิบตั ิ และรับผิดชอบ ของกลุ่ม
บริ หารงานบุคคล เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการมอบหมายการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของข้าราชการ
ดังรายละเอียดแนบท้ายคาสัง่ นี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่

9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็ นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร)
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

รายละเอียดแนบท้ายคาสั่ งสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 62 / 2555
สั่ ง ณ วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เรื่อง กาหนดหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของข้ าราชการและลูกจ้ างประจาในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เพิม่ เติม)
.....................................................................................

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริ หารงานบุคคล มีหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ ม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดาเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
ปฏิบตั ิงานเลขานุการอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน
กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินคุณภาพการบริ หารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปี ที่เกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสายพิน กรรณสู ต ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ทาหน้าที่ผอู ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล มีหน้าที่วางแผน ควบคุม กากับ ตรวจสอบ
ให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุ ง กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานพัฒนาบุคคล กลุ่มงานวินยั และนิติการ
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และงานธุ รการ รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานงานกับ
กลุ่มงานต่าง ๆ และรับผิดชอบปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ดังนี้
1. กาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา
แนะนา และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รายงานผลงาน ปั ญหา หรื อวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนิ นงาน รวมทั้งนาเสนอข้อมูล
หรื อข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผูบ้ งั คับบัญชา
2. ให้คาปรึ กษา แนะนา ชี้แจงแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับ
ส่ วนราชการ หรื อผูเ้ กี่ยวกับของในเรื่ องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

3. วิเคราะห์ กลัน่ กรอง ตรวจสอบหนังสื อราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็น
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริ หารงานบุคคล ก่อนนาเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
4. เป็ นผูแ้ ทนของกลุ่มหรื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
5. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
งานธุรการ / กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นางพิมพา บานเย็น ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุ รการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ระบบงานสารบรรณ
1.1 งานลงทะเบียนรับ – ส่ งหนังสื อของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing )
1.2 ลงทะเบียนรับ – ส่ งหนังสื อลับ ของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing )
1.3 ตรวจสอบเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ หารงานบุคคลจาก Website สพฐ.
Website สานักต่าง ๆ ใน สพฐ. และ Website สานักงาน ก.ค.ศ.
1.4 เสนอหนังสื อราชการ
1.5 ควบคุมระบบงานสารบรรณ
1.6 จัดทาทะเบียนคุมหนังสื อราชการ (ภายนอก,ภายใน, หน่วยงานอื่น)
1.7 วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณกลางของกลุ่ม
1.8 งานทาลายหนังสื อราชการ
2. รายงานการบริ หารงานบุคคล
2.1 วางแผน
2.2 จัดทา
2.3 เผยแพร่ ให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดทารายงานการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. งานข้อมูล
4.1 รวบรวมและรายงานข้อมูล P – OBEC
4.2 รายงานข้อมูลการบริ หารงานบุคคลประจาปี
5. ประชุม อ.ก.ค.ศ.
5.1 วางแผนการประชุม
5.2 ประสานงานการประชุม

5.3 จัดประชุม
5.4 รายงานผลการประชุม
6. งานประชุมภายในกลุ่ม
7. งานประชาสัมพันธ์
8. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ ง
นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การจัดทาสถิติและข้อมูลอัตรากาลังของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจาเป็ น
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
4. มาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐของข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
5. วิเคราะห์การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
6. วิเคราะห์การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
7. การจัดทาข้อมูลและรายงานแบบสารวจต่าง ๆ
8. ดาเนินการคัดเลือกและสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหรื อเลื่อนและแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งข้าราชการครู สายงานบริ หารในสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
9. ดาเนินการย้ายและแต่งตั้ง หรื อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานบริ หารใน
สถานศึกษา
10. การย้ายผูบ้ ริ หารและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่
การศึกษา
11. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางเสาวภา คนเที่ยง และนางสาวภาวิดา อ่อนนาน กรณี
ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
12. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
นางสุ ดา กลับสติ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวทิ ยฐานะชานาญการทุกสายงาน
2. การให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ทุกสายงาน
3. การให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสายงาน

4. การให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็ นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ทุกสายงาน
5. งานแจ้งเวียนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางเสาวภา คนเที่ยง กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
7. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่ งตั้ง
นางเสาวภา คนเทีย่ ง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การรักษาการในตาแหน่ง หรื อรักษาการแทนตาแหน่งสายงานบริ หารสถานศึกษา
และสายงานบริ หารในสถานศึกษา
2. การลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.1 การเกษียณอายุราชการ
2.2 มาตรการพัฒนาและบริ หารกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3. ดาเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
4. การจ้างลูกจ้างชัว่ คราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
4.1 ครู จา้ งสอน
4.2 ครู วกิ ฤต
4.3 นักการภารโรง
4.4 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
4.5 ครู วทิ ย์ – คณิ ต
4.6 เจ้าหน้าที่ธุรการ
4.7 พนักงานราชการ
4.8 ลูกจ้างประจาและการเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
5. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล สายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่ม
สาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งนิติกร กรณี ขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก
6. การให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผูม้ ีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็ จ
เป็ นที่ประจักษ์มีวทิ ยฐานะ หรื อเลื่อนเป็ นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
7. การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครู ชานาญการพิเศษ (ว 25)
8. งานแจ้งเวียนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางสุ ดา กลับสติ และนายวุฒิพงศ์ เรื องวงษ์
กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
10. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย

นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
2. ดาเนินการบรรจุแต่งตั้งบุคคลผูส้ อบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรื อคัดเลือก
ให้เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
3. ดาเนินการรายงานผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
4. ดาเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดาเนินการให้ขา้ ราชการครู ช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ดาเนินการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของข้าราชการบรรจุใหม่
7. การโอนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และการขอกลับเข้ารับราชการ
8. การออกจากราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.1 การลาออกจากราชการ
8.2 การให้ออกจากราชการ
8.3 การออกจากราชการกรณี ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
9. การตายของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรทางการศึกษา
10. การต่อสัญญาจ้างครู ชาวต่างประเทศ
11. แจ้งเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นายวุฒิพงศ์ เรื องวงษ์ กรณี ที่ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
13. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสุ วมิ ล สุ รัตน์ เรืองชั ย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ดาเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจาปี และกรณี พิเศษ
2. ดาเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาปี และกรณี พิเศษ
3. ดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
4. ดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ

6. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
7. ดาเนินการให้ขา้ ราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชัว่ คราว
8. การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
9. การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่ วนที่เกิน 60 วันทาการ
10. ควบคุมวันลาและการขออนุ ญาตลาทุกประเภทของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
11. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
เขต 2 อาเภอนครชัยศรี อาเภอพุทธมณฑล และลูกจ้างประจา ดังนี้
11.1 การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจา
11.2 การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจา
11.3 การดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
11.4 การให้บริ การสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
11.5 การรับ – ส่ งทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการ
11.6 การจัดทาข้อมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
11.7 การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้ มประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจาที่ลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม
12. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางวันทนีย ์ ฆารโสภณ และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์
กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
13. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
นางวันทนีย์ ฆารโสภณ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจาปี
2. ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาปี และ
เพิ่มเติม
3. ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปี และเพิ่มเติม
4. จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการประจาปี
และเพิ่มเติม
5. ดาเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
6. ควบคุม – ตรวจสอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีแสดงรายชื่อ และอัตราเงินเดือน
ข้าราชการและลูกจ้างประจา (บัญชีหมายเลข 8)
7. จัดทาบัญชีการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก

8. รายงานเงินเดือนเหลือจ่ายประจาเดือนทุกเดือน
9. จัดทาหนังสื อรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
10. ปฏิบตั ิงานฐานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม
P-OBEC ในส่ วนของ จ.18
11. ดาเนิ นการจัดทาและปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล) ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญในสังกัด
12. งานขออนุญาตลาอุปสมบท
13. การลาไปประกอบพิธีฮจั ย์
14. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางสุ วมิ ล สุ รัตน์เรื องชัย และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์
กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
15. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ประจาปี
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ประจาปี ของข้าราชการ
และลูกจ้างประจา (หมวดฝี มือ)
3. การจัดส่ งประกาศนียบัตรกากับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
4. การรับและการจัดสรรเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
5. การแก้ไขคานาหน้าชื่ อ ชื่ อ – สกุล และการคืนเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
6. การจัดทาทะเบียนคุมเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
(หมวดฝี มือ)
7. การแก้ไข วัน เดือน ปี เกิด ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
8. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ของอาเภอบางเลน และอาเภอสามพราน ดังนี้
8.1 การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจา
8.2 การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจา
8.3 การดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
8.4 การให้บริ การสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
8.5 การรับ - ส่ ง ทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของข้าราชการ
8.6 การจัดทาข้อมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

8.7 การดาเนิ นการเกี่ยวกับแฟ้ มประวัติขา้ ราชการและลูกจ้างประจาที่ลาออก
จากราชการและถึงแก่กรรม
9. ปฏิบตั ิงานฐานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC
ในส่ วนของทะเบียนประวัติ
10. งานขอพระราชทานเพลิงศพ
12. การขอมีบตั รประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
13. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
14. การขอหนังสื อรับรอง
15. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางสุ วมิ ล สุ รัตน์เรื องชัย และนางวันทนีย ์ ฆารโสภณ
กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
16. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานจัดทาแผน/โครงการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาทุกตาแหน่งในสังกัด กรณี เตรี ยมเข้าสู่ ตาแหน่งใหม่
2. งานดาเนินการฝึ กอบรมและพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตาแหน่งในสายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สายผูส้ อน รวมทั้งการอบรมลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว
กรณี เข้าสู่ ตาแหน่งใหม่และกรณี ประจาการ
3. งานประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนา
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพเป็ นมืออาชีพ
4. งานส่ งเสริ มยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
5. งานประเมินคุณภาพการบริ หารงานบุคคล
6. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางบุญปลูก เกิดเขียว กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิ
งานได้
7. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย

นางบุญปลูก เกิดเขียว ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานจัดทาแผน/โครงการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาทุกตาแหน่งในสังกัด กรณี การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงาน
2. งานดาเนินการฝึ กอบรมและพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ทุกตาแหน่งในสายงานผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สายผูส้ อน กรณี การพัฒนาประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงาน
3. งานฝึ กอบรมและพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง ในสายงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและสายผูส้ อน กรณี การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีวทิ ยฐานะ
4. ประสานการดาเนินการจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน ส่ งเสริ มการพัฒนาของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบตั ิงานให้มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพเป็ นมืออาชีพ
5. งานประสานและส่ งเสริ มการให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม
ประชุม สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ
6. งานจัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริ หารงานบุคคล
7. การขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
8. งานขออนุญาตให้ขา้ ราชการไปต่างประเทศ
9. งานลาศึกษาต่อของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
10. ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
11. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
นางวรรณารัตน์ สุ คนธนิตย์ ตาแหน่ง นิติกร ปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบงานในเขต
อาเภอนครชัยศรี อาเภอสามพรานและในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบตั ิงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. ตรวจสอบ พิจารณา กลัน่ กรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวินยั และนิติการที่
นาเสนอ และบันทึกความเห็นเสนอต่อหัวหน้ากลุ่มบริ หารงานบุคคล
3. ดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
3.1 การดาเนิ นการทางวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
ของ ส่ วนราชการ และลูกจ้างชัว่ คราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
3.2 การร้องทุกข์

3.3 การอุทธรณ์
3.4 การร้องเรี ยนต่าง ๆ
3.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3.6 การประสานงานในการฟ้ องคดี อาญา คดี แพ่ง การตรวจสอบทรั พย์สิ น
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและการบังคับคดี
3.7 การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
3.8 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุ งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.9 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
3.10 ให้คาปรึ กษาแนะนากฎหมายระเบี ยบต่าง ๆ แก่ ขา้ ราชการครู และบุ คลากร
ทาง การศึ ก ษา ลู ก จ้า งประจา ลู ก จ้า งชั่ว คราว และข้า ราชการบ านาญในสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2
3.11 การส่ งเสริ ม สนับสนุน และการป้ องปราบผูก้ ระทาผิดวินยั
3.12 ทาหน้าที่แทนผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารงานบุคคล กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
3.13 ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางสาววริ มน ฟอลเล็ต กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้
3.14 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตาแหน่ง นิติกร ปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบงานในเขตอาเภอ
บางเลนและอาเภอพุทธมณฑล ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบตั ิงานให้สามารถปฏิบตั ิงานได้บรรลุตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของทางราชการ
2. ดาเนินการในเรื่ องดังต่อไปนี้ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2.1 การดาเนินการทางวินยั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจาของส่ วนราชการและลูกจ้างชัว่ คราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2.2 การร้องทุกข์
2.3 การอุทธรณ์
2.4 การร้องเรี ยนต่าง ๆ
2.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2.6 การประสานงานในการฟ้ องคดี อาญา คดี แพ่ง การตรวจสอบทรั พย์สิ น
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษาและการบังคับคดี
2.7 การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
2.8 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนว
ทางแก้ไข ปรับปรุ งระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.9 ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
2.10 ให้คาปรึ กษาแนะนากฎหมายระเบียบต่าง ๆ แก่ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทาง การศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชัว่ คราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
2.11 การส่ งเสริ ม สนับสนุนและการป้ องปราบผูก้ ระทาผิดวินยั
2.12 ปฏิบตั ิหน้าที่แทน นางวรรณารัตน์ สุ คนธนิตย์ กรณี ไม่อยูห่ รื ออยูแ่ ต่
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
2.13 ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย

