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รายละเอียดแนบทายคําสัง่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 403 / 2553
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
เรื่อง กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจางประจํา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 (เพิ่มเติม)
................................................................................

กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต ดําเนินการเกี่ยวกับ
งานชวยอํานวยการ ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และยานพาหนะ จัดระบบบริหารงาน
และพัฒนาองคกรสํานักงาน ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสวนราชการในสังกัด เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงาน
ภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับ
ตาง ๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกิจการ
ภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
นางบั ง อร ทองประเสริ ฐ ตํ า แหน ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไป ชํ า นาญการพิ เ ศษ มี ห น า ที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ทําหนาที่ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ กํากับ ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขปญหา การปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ อันประกอบดวย
กลุมงานบริหารทั่วไป กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมงานประสานงาน กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย
รวมทั้งติดตามประเมินผลประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา
และชวยแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
รายงานผลงาน ปญหา หรือวิธีการแกปญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอขอมูล หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
2. มอบหมายงาน ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองงานของเจาหนาทีใ่ นกลุมอํานวยการ
เสนอผูมีอํานาจสั่งการ
3. ทําหนาที่กํากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางในกลุมอํานวยการ
4. พิจารณามอบหมายงานกรณีมีภารกิจเรงดวน หรือเจาหนาที่รับผิดชอบไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได
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5. ทําหนาที่หวั หนาเจาหนาที่พสั ดุของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานบริหารทั่วไป
มีพิณ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
การเก็บรักษา การใหยืม และการทําลายหนังสือราชการ
การรับ – สง เอกสารทางไปรษณีย
เบิก – จาย วัสดุสํานักงานของกลุมอํานวยการ
งานรวมกิจกรรมและพิธีวันสําคัญตาง ๆ และ
- งานวันรักตนไมประจําปของชาติ
- กฐินพระราชทาน
- วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
5. งานจากหนวยงานอื่น หรือการขอความรวมมือตาง ๆ ซึ่งไมอยูในความรับผิดชอบ

นางเบญจา
1.
2.
3.
4.

ของกลุมงานใด
6. สําเนาหนังสือเวียน และหนังสือเวียนจากกลุมตาง ๆ เวียนเพื่อทราบ
7. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสมพร ตุมกูล กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางบุญปลูก เกิดเขียว ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมอํานวยการ
- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
2. ตรวจสอบรับงานจากระบบ e – Filing Websit ของ สพฐ. สํานักตาง ๆ
ใน สพฐ. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงาน ก.ค.ศ.
3. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวทัตธนันท พุมนุช กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวทัตธนันท พุมนุช ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานลงทะเบียนสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลางของกลุมอํานวยการ
2. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมนโยบายและแผน
- กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
- หนวยตรวจสอบภายใน
3. ตรวจสอบแฟมหนังสือเสนอ รองผอ.สพท.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบ
กลุมอํานวยการ
4. ปฏิบัติหนาที่แทน นางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไป มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การรับ - สงงานในหนาที่ราชการ
งานระเบียบ คําสั่ง ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
การจัดงานวันครู
งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
งานประชุมผูบริหารโรงเรียน
งานประชุมรองผูอํานวยการ สพท. และผอ.กลุม / หนวย และหัวหนากลุม
งานการประชุมภายในกลุมอํานวยการ
งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรัตนากร พงษสุธีถาวร กรณีไมอยูห รืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสมพร ตุมกูล ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

งานเลขานุการผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2
การตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ
การลงนามในสมุดหมายเหตุรายวัน
การมอบหมายหนาที่การงาน
การมอบอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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6. การจัดสวัสดิการสําหรับผูเกี่ยวของ ดังนี้
6.1 ครูในสังกัดเสียชีวิต
6.2 ผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเสียชีวิต
6.3 บิดา – มารดาของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเสียชีวติ
6.4 บุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 เสียชีวติ
6.5 บิดา – มารดา – คูสมรส - บุตร ของขาราชการในสังกัด สพท.นครปฐม เขต 2
เสียชีวิต
7. การลงทะเบียนรับ – สง หนังสือลับ และคําสั่งลับ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
8. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางเบญจา มีพิณ กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และงานยานพาหนะ
นางทัศนียา เสียงกอง ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
2. งานยานพาหนะ
3. การสั่งซื้อ และการยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.1, ปพ.2)
4. การถายเอกสารของกลุมอํานวยการ
5. ตรวจสอบและพิจารณากลัน่ กรองงานของโรงเรียนในสังกัด
6. ตรวจสอบและพิจารณากลัน่ กรองงานของเจาหนาทีใ่ นกลุมอํานวยการ
7. ทําหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
8. ปฏิบัติหนาที่แทน นางประทุมรัตน สรอยพลอย กรณีไมอยูห รืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายกองเกียรติ ชาววัฒนา ตําแหนงชางครุภัณฑ ชัน้ 3 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม
สพท.นครปฐม เขต 1 ชวยราชการ สพท.นครปฐม เขต 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ขับรถยนตสําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการตาง ๆ
2. ประสานงานคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและสวนราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
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4.
5.
6.
7.

รับ – สงไปรษณีย ไฟฟา ประปา และอื่น ๆ
งานบันทึกการใชรถยนตประจําวัน
งานขอเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และวัสดุอนื่ ๆ
ตรวจสอบสภาพรถยนตในความรับผิดชอบใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
8. งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนตสวนกลาง
9. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายชาติชาย แกวรักษ ตําแหนงพนักงานบริการ โรงเรียนวัดไรขิง ชวยราชการ สพท.
นครปฐม เขต 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ขับรถยนตสวนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการตาง ๆ
2. ประสานติดตอคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและสวนราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
4. รับ – สงไปรษณีย ไฟฟา ประปา และอื่น ๆ
5. งานบันทึกการใชรถยนตสวนกลางประจําวัน
6. งานขอเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และวัสดุอนื่ ๆ
7. ตรวจสอบสภาพรถยนตสวนกลางใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8. งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนตสวนกลาง
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

งานการจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกร
นางประทุมรัตน สรอยพลอย ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
1.1 การจัดระบบบริหาร
1.2 การพัฒนาองคกร
1.3 การควบคุมภายใน
2. การจัดทําสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
3. การควบคุมทะเบียนการลาของขาราชการและลูกจางประจํา
4. การจัดทําสมุดทะเบียนคุมการไปราชการ
5. การควบคุมการใชโทรศัพทสวนกลาง
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6. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
7. การจัดทําเว็บบล็อกขาวของกลุมอํานวยการ
8. ปฏิบัติหนาที่แทน นางทัศนียา เสียงกอง กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานประชาสัมพันธ
นางนวเนตร ยอดอุดม ตําแหนงนักประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ฝกอบรมและใหคําปรึกษา แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา
ตอบปญหาชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
2. ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
3. งานสรางเครือขายการประชาสัมพันธ
4. เผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
5. พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ วางแผน
และดําเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
6. ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานเขตพื้นที่ ภารกิจของผูบริหารที่สําคัญ
ทาง Websit
7. จัดทําขาวสารเอกสารเกี่ยวกับความรูดานตาง ๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
8. การดําเนินการกระจายเสียงทัง้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน
9. จัดทําดูแลเว็บไซต ของกลุมอํานวยการ http:manage.edunkp2.org/
10. จัด ทํ าดู แ ลเว็บไซต ของศูน ยข อมูลข าวสารของทางราชการ ตามพ.ร.บขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 http:newscenter.edunkp2.org/
11. จัดทําดูแลบล็อกขาวประชาสัมพันธ บนหนาเว็บไซตของสพท.นครปฐม เขต 2
http:www.edunkp2.org/
12. จั ด ทํ า และดู แ ลเว็ บ ไซต ป ระชาสั ม พั น ธ ส ถานที่ ท อ งเที่ ย วและแหล ง เรี ย นรู
ของจังหวัดนครปฐม http:nakhonphathomtrip.multiply.com/
13. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรุงนภา สุรารักษ กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

7

นางรุง นภา
1.
2.
3.
4.

สุรารักษ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
การเผยแพรขอ มูลขาวสารของหนวยงานตอสาธารณชน
งานบริการขอมูลขาวสาร
การใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมงานวิจยั หรือเผยแพรงานวิจัย
ปฏิบัติหนาที่แทน นางนวเนตร ยอดอุดม กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ

ปฏิบัติงานได
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

กลุมงานประสานงาน
นางรัตนากร พงษสุธีถาวร ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพืน้ ที่
การศึกษา
2. งานประสานการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. งานประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ
3.1 การสรรหาคณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 การสรรหากรรมการและอนุกรรมการผูแทนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
3.3 การสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.4 การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
3.5 การเลือกตั้งกรรมการในคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
3.6 การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการคุรุสภา
4. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. สจ. อบจ. , อบต.
5. งานประสานงานทั่วไป
6. งานแบงกลุมการสรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
7. งานนโยบายกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
8. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว กรณีไมอยูหรืออยูแ ต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

8

กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมงานวินยั และนิติการ
นางวรรณารัตน สุคนธนิตย ตําแหนง นิติกร ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในเขตอําเภอ
นครชัยศรี อําเภอสามพรานและในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ของทางราชการ
2. ตรวจสอบ พิจารณา กลั่นกรองงานของเจาหนาที่ในกลุมงานวินยั และนิติการที่นําเสนอ
และบันทึกความเห็นเสนอตอหัวหนากลุมบริหารงานบุคคล
3. ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนีใ้ นสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
3.1 การดําเนิ นการทางวินั ยข าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา ลู กจ างประจํ า
ของ สวนราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
3.2 การรองทุกข
3.3 การอุทธรณ
3.4 การรองเรียนตาง ๆ
3.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
3.6 การประสานงานในการฟ อ งคดี อ าญา คดี แ พ ง การตรวจสอบทรั พ ย สิ น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
3.7 การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
3.8 ใหความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
3.9 ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
3.10 ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า กฎหมายระเบี ย บต า ง ๆ แก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทาง การศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
3.11 การสงเสริม สนับสนุน และการปองปราบผูกระทําผิดวินัย
3.12 ทําหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรณีไมอยูหรืออยูแ ต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
3.13 ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาววริมน ฟอลเล็ต กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
3.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตําแหนง นิติกร ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในเขตอําเภอ
บางเลนและอําเภอพุทธมณฑล ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงค
ของทางราชการ
2. ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนีใ้ นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2.1 การดําเนินการทางวินยั ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ของสวนราชการและลูกจางชัว่ คราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
2.2 การรองทุกข
2.3 การอุทธรณ
2.4 การรองเรียนตาง ๆ
2.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
2.6 การประสานงานในการฟ อ งคดี อ าญา คดี แ พ ง การตรวจสอบทรั พ ย สิ น
ของลูกหนี้ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
2.7 การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
2.8 ใหความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกีย่ วของ
2.9 ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
2.10 ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า กฎหมายระเบี ย บต า ง ๆ แก ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทาง การศึกษา ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และขาราชการบํานาญในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
2.11 การสงเสริม สนับสนุนและการปองปราบผูกระทําผิดวินัย
2.12 ปฏิบัติหนาที่แทน นางวรรณารัตน สุคนธนิตย กรณีไมอยูหรืออยูแ ต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการ / กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นางพิมพา บานเย็น ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานขอมูล
1.1 รวบรวมและรายงานขอมูล P – OBEC
1.2 รายงานขอมูลการบริหารงานบุคคลประจําป
2. ประชุม อ.ก.ค.ศ.
2.1 วางแผนการประชุม
2.2 ประสานงานการประชุม
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3.
4.
5.
6.

2.3 จัดประชุม
2.4 รายงานผลการประชุม
งานขอหนังสือรับรอง
งานประชุมภายในกลุม
งานประชาสัมพันธ
ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวกมนณัทธ ชิณวงษ กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ

ปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวกมนณัทธ ชิณวงษ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ระบบงานสารบรรณ
1.1 งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือของกลุมบริหารงานบุคคล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Filing )
1.2 ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือลับ ของกลุมบริหารงานบุคคล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Filing )
1.3 ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารงานบุคคลจาก Website สพฐ.
Website สํานักตาง ๆ ใน สพฐ. และ Website สํานักงาน ก.ค.ศ.
1.4 เสนอหนังสือราชการ
1.5 ควบคุมระบบงานสารบรรณ
1.6 จัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการ (ภายนอก,ภายใน, หนวยงานอืน่ )
1.7 วิเคราะหระบบงานสารบรรณกลางของกลุม
1.8 งานทําลายหนังสือราชการ
2. รายงานการบริหารงานบุคคล
2.1 วางแผน
2.2 จัดทํา
2.3 เผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
4. การขอยกเวนการเกณฑทหาร
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

