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กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ,
สรรหา บรรจุ แต่ง ตั้ง ย้า ย โอนและการออกจากราชการของข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา,
ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ, พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพัฒนา
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ, ดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดําเนินคดีของรัฐ, ปฏิบัติงาน
เลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา, จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงาน
ขั้นต่ําและเกณฑ์การประเมินผลงานสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา, ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงาน
บุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวสายพิน กรรณสูต ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
ปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ผู ้อํ า นวยการกลุ ่ม บริห ารงานบุค คล มีห น้า ที ่ วางแผนควบคุม กํ า กับ แนะนํ า
ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การวิเคราะห์
วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่ง การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ งานพัฒนาบุคลากร
งานวินัยและนิติการ งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและประเมินผล ประสานงานกับกลุ่มงาน ต่าง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
๑. กํ า หนดแผนการปฏิบ ัต ิง าน ควบคุม กํ า กับ ติด ตาม ตรวจสอบ ให้คํ า ปรึก ษา แนะนํ า
และแก้ปัญ หาเกี่ย วกับ การปฏิบัติง าน รวมทั้ง ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบัติง านของผู้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา
รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดําเนินงาน และนําเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ก่อนนําเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ให้คํ า ปรึก ษา แนะนํ า ชี ้แ จงแก่ผู ้ที ่เ กี ่ย วข้อ ง และติด ต่อ ประสานงานกับ ส่ว นราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนการดําเนินงานกับกลุ่มต่างๆ โรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
5. เป็นผู้แทนของกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต ๒ ในคณะกรรมการ คณะอนุก รรมการหรือ คณะทํ า งานในเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ งานในความรับ ผิด ชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิมพา บานเย็น ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๑. ระบบงานสารบรรณ
๑.๑ งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้ว ยระบบงานสํา นัก งาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
๑.๒ งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือลับของกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้วยระบบงานสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - office)
๑.๓ ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจาก Website สพฐ. Website สํานักต่าง ๆ
ใน สพฐ. และ Website สํานักงาน ก.ค.ศ.
๑.๔ เสนอหนังสือราชการต่อผู้มีอํานาจพิจารณาและลงนาม
๑.๕ ควบคุมระบบงานสารบรรณ
๑.๖ จัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการ (ภายนอก, ภายในและหน่วยงานอื่น)
๑.๗ วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณกลางของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๑.๘ งานทําลายหนังสือราชการ
๑.๙ งานแจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่มต่าง ๆ เวียนเพื่อทราบ
๒. งานข้อมูล
- รวบรวมและรายงานข้อมูล P - OBEC
๓. งานประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. งานประสานและส่งเสริมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม ประชุม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ
๗. งานเบิก - จ่ายวัสดุสํานักงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๘. รายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววริมน ฟอลเล็ต กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหน่งและวิทยฐานะ
นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากําลังคน
๒. งานปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งและการตัดโอนตําแหน่ง
๓. งานจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ชั่วคราว
๔. งานบริหารอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๕. การจัดทําสถิติและข้อมูลอัตรากําลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. การวิ เคราะห์ข้ อมู ล ครูแ ละบุ คลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ ตามความจํ าเป็น
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
7. การจัดทําข้อมูลความต้องการอัตรากําลังครู
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8. มาตรการปรั บ ขนาดกํ า ลั ง คนภาครั ฐ ของข้ า ราชการครู ลู ก จ้ า งประจํ า และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น
9. การตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. การจัดทําข้อมูลและรายงานแบบสํารวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอัตรากําลัง
11. การประเมินค่างานเพื่อขอกําหนดตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
12. การย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหารการศึกษา
๑3. งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา
14. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา
15. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล ลํ า ดั บ ที่ ๑ กรณี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ อยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเสาวภา คนเที่ยง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสุดา กลับสติ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
๑. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชํานาญการทุกสายงาน
๒. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษทุกสายงาน
๓. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน
๔. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษทุกสายงาน
๕. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสําเร็จเป็นที่ประจักษ์
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๖. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๗. งานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่งทุกสายงาน
กรณีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๘. งานแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไม่อยูห่ รืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางเสาวภา คนเที่ยง ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๑. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
๒. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๓. งานคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง นั ก ศึ ก ษาทุ น รั ฐ บาลเข้ า รั บ ราชการเป็ น ข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
๔. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชี
ของหน่วยงานอื่น (กรณีขอใช้บัญชี)
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๕. งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
๖. งานแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดํารงตําแหน่งครู
๗. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๘. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๙. งานตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
๑๐. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา
๓๘ ค.(๒)
๑๑. การเลื่อนและแต่งตั้งตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๒. การย้ า ยข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตํ า แหน่ ง บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาอื่ น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๓. งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหน่ง
๑๔. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับคัดเลือก
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๕. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๖. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๗. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๘. งานตัดโอนตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําในสถานศึกษา
ที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๙. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๑. การถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจํา
๒๒. งานดําเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
๒๒.๑ การขออนุญาตการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
๒๒.๒ การขออยู่ในราชอาณาจักร
๒๒.๓ การขอและต่อใบอนุญาตทํางาน
๒๓. แจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒๔. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นลําดับที่ ๒ ในกรณีที่ผู้อํานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลําดับที่ ๑ ไม่อยู่
๒๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภาวิดา อ่อนนาน กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๒๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสุ วิมล สุรั ต น์เ รื องชัย ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุค คลชํานาญการ มีหน้าที่รั บผิ ดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจําปี
และกรณีพิเศษ
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๒. ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ เพื่ อ เลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า งลู ก จ้ า งประจํ า ปี
และกรณีพิเศษ
๓. ดําเนินการแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
๔. ดําเนินการแก้ไขคําสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๖. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี
๗. ดําเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๘. การควบคุ ม การเกษี ย ณอายุ ร าชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจ้างประจํา
๙. การขออนุญาตลาและเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทําการ
๑๐. ควบคุมวันลาและการขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๑๑. การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจํา
๑๒. ดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวันทนีย์ ฆารโสภณ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวั น ทนี ย์ ฆารโสภณ ตํ า แหน่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลชํ า นาญการ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจําปี
๒. ดําเนินการจัดทําบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปี และเพิ่มเติม
๓. ดําเนินการจัดทําบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจํา ประจําปีและเพิ่มเติม
๔. จัดทําบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหน่งข้าราชการประจําปีและเพิ่มเติม
๕. ดําเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
๖. ควบคุม – ตรวจสอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีแสดงรายชื่อ และอัตราเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจํา (บัญชีหมายเลข ๘)
๗. จัดทําบัญชีการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
๘. รายงานเงินเดือนเหลือจ่ายประจําเดือนทุกเดือน
๙. จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
๑๐. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรม P-OBEC
ในส่วนของ จ.๑๘
๑๑. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑.๑ การเกษียณอายุราชการ
๑๑.๒ มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๑๒. การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๓. การขออนุญาตลาอุปสมบท
๑๔. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๑๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๑. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจําปี
๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจําปีของข้าราชการและลูกจ้างประจํา
(หมวดฝีมือ)
๓. การจัดส่งประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. การรับและการจัดสรรเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
๕. การแก้ไขคํานําหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การจัดทําทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจํา (หมวดฝีมือ)
๗. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจํา
๘. ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ดังนี้
๘.๑ การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจํา
๘.๒ การดําเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
๘.๓ การให้บริการสําเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.๑๖
๘.๔ การรั บ-ส่ ง ทะเบี ยนประวัติ ก.พ.๗ และ ก.ค.ศ.๑๖ ของข้าราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา
๘.๕ การจัดทําข้อมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
๘.๖ การดําเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจําที่ลาออกจากราชการ
และถึงแก่กรรม
๙. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรม P – OBEC
ในส่วนของทะเบียนประวัติ
๑๐. ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจําในสังกัด
๑๑. การคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รง
ตําแหน่งศึกษานิเทศก์
๑๒. งานแต่ ง ตั้ ง (ย้ า ย) ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๑)
ศึกษานิเทศก์
๑๓. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตําแหน่ง
๑๔. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถานศึกษา
๑๕. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๗. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ /งานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
๑. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง
๒. การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่
๓. การฝึกอบรมการพัฒนาตามความต้องการ
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๔. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. งานขอพระราชทานน้ําหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
การขอพระราชทานหีบศพ
๖. งานขอทําบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร
๘. การขอหนังสือรับรอง
๙. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
๑๐. การควบคุ ม ทะเบี ย นการลาของข้ า ราชการ/รายงานบั ญ ชี วั น ลาของบุ ค ลากรในกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรัตนาวดี เวศน์บางแก้ว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา/ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
นางบุญปลูก เกิดเขียว ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
๑. งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๒. งานการจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคล
๓. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ/ต่างประเทศ
๔. การดําเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
๔.๑ พนักงานราชการ
๔.๒ ครูจ้างสอน
๔.๓ ครูวิกฤต
๔.๔ นักการภารโรง
๔.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๔.๖ ครูวิทย์–คณิต
๔.๗ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๕. การดําเนินการเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจํา
๖. งานสรรหาพนักงานราชการ
๗. งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
๘. ดําเนินการแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดา กลับสติ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานวินัยและนิติการ
- ว่ า ง - ตํ า แหน่ ง นิ ติ ก รชํ า นาญการพิ เ ศษ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานในเขตอํ า เภอนครชั ย ศรี
อําเภอสามพราน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิ บั ติ ง านให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์
ของทางราชการ
๒. ตรวจสอบ พิจารณา กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวินัยและนิติการ ที่นําเสนอ
และบันทึกความเห็นเสนอต่อผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
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๓. ดําเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๑ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า งประจํ า
ของส่วนราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๒ การร้องทุกข์
๓.๓ การอุทธรณ์
๓.๔ การร้องเรียนต่าง ๆ
๓.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓.๖ การประสานงานในการฟ้ อ งคดี อ าญา คดี แ พ่ ง การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
๓.๗ การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
๓.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๙ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า นิ ติ ก รรมและสั ญ ญา การบั ง คั บ ตามสั ญ ญา
การบอกเลิกสัญญา
๓.๑๐ ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า กฎหมาย ระเบี ย บต่ า ง ๆ แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทาง การศึก ษา ลู กจ้างประจํ า ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบํานาญในสังกั ดสํานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๑๑ การส่งเสริม สนับสนุนและการป้องปราบผู้กระทําผิดวินัย
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีผ่ บู้ ังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตําแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานในเขตอําเภอบางเลน
และอําเภอพุทธมณฑล ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ
๒. ดําเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๑ การดํ า เนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ลู ก จ้ า งประจํ า
ของส่วนราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๒ การร้องทุกข์
๒.๓ การอุทธรณ์
๒.๔ การร้องเรียนต่าง ๆ
๒.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๖ การประสานงานในการฟ้ อ งคดี อ าญา คดี แ พ่ ง การตรวจสอบทรั พ ย์ สิ น ของลู ก หนี้
ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
๒.๗ การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
๒.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๙ ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า นิ ติ ก รรมและสั ญ ญา การบั ง คั บ ตามสั ญ ญา
การบอกเลิกสัญญา

10
๒.๑๐ ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า กฎหมาย ระเบี ย บต่ า งๆ แก่ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๑๑ การส่งเสริมสนับสนุนและการป้องปราบผู้กระทําผิดวินัย
๓. งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
๔. งานส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ตํ า แหน่ ง
ของคุรุสภา
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทนตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ (ว่าง)
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพิมพา บานเย็น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย
-----------------------------

