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รายละเอียดแนบท้ายคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 318 /2561
สั่ง ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
..........................................
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง การแบ่ งส่วนราชการภายในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวเกษร อุบล ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม บริห ารงานการเงิน และสิ น ทรัพ ย์ มี ห น้ าที่ วิเคราะห์ วางแผน
ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึ กษา แนะนา ปรับปรุง งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์ รวมทั้งการติดตาม ประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษา
เกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ ประสานงานกับกลุ่ ม
และหน่วยงานอื่นๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ก าหนดแผนการปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า
และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชา
รายงานผลงาน ปั ญหา หรือ วิธีการแก้ปัญ หาในการดาเนินงาน และนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. วิเคราะห์ กลั่น กรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็ นของเจ้าหน้าที่
ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ชี้ แ จงแก่ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง และติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนการดาเนินงานกับกลุ่มต่างๆ โรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
5. งานจัดทากระดาษทาการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
6. งานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ในระบบ GFMIS
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7. งานปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง ในระบบ GFMIS
7.1 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย
7.2 ปรับปรุงบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ
7.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสภาพเงิน
8. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด และการรายงาน
9. งานแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ
10. งานจัดทารายงานประจาเดือน ในระบบ GFMIS เพื่อส่งสานักตรวจเงินแผ่นดิน
11. การตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาวันในระบบ GFMIS กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
และนาเสนอผู้ตรวจสอบประจาวัน
12. งานจัดทารายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิก - จ่ายเงิน
13. งานจัดทารายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกาหนด
14. บันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการ เงินยืมนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
15. งานจัดทารายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
16. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
16.1 งานรับและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมทั้งบันทึกรายการในระบบ GFMIS
16.2 งานเขียนเช็คสั่งจ่าย เงินนอกงบประมาณ
16.3 งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ
16.4 งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน สั ญ ญายืมเงิน การล้างหนี้เงิน ยืม การโอนเงิน
และการรายงานเงินนอกงบประมาณ
17. จั ด ท ารายละเอี ย ดธนาคารค้ างจ่ าย (งบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงิน ทดรองราชการ)
จากระบบ GFMIS กับ Statement พร้อมทั้งพิสูจน์ผลต่าง
18. งานวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสมจิตร แพเรือง ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 เงินเดือน (เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก ปรับเพิ่ม ปรับพอก)
1.2 เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนหนึ่งเท่าวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทน (3,500 บาท)
1.3 เงินค่าครองชีพข้าราชการ
1.4 ค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
2. งานดาเนินการหักเงิน กบข. ประจาเดือน และบันทึกรายละเอียด เพื่อส่งเงินในระบบ Mes –WEB
3. งานการเบิ ก จ่ า ยเงิน กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการ (กบข.) กรณี เบิ ก เพิ่ ม เข้ ากองทุ น
(เงินสะสม) กรณีเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ (กรณีลาออก ปลดออก) และกรณีจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิถึงแก่กรรม
4. งานจั ด ท าหนั งสื อ รั บ รองการหั ก ภาษี ณ ที่ จ่ ายของข้ า ราชการที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. งานจัดทาบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนของข้าราชการ
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6. งานจัดทารายงานการขอเบิกเงินงบบุคลากร ประจาเดือน ประจาปีงบประมาณ
7. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
8. งานการดาเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จากัด
9. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
10. การรับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินที่ได้รับจากบุคคลภายในและภายนอกสานักงาน
10.1 การรับเงินเบิกเกินส่งคืน
10.2 เงินรายได้แผ่นดิน
10.3 เงินงบประมาณ
11. การจ่ายเงินงบประมาณ ให้กับผู้มีสิทธิ โดยเช็ค เงินสด และโอนเงินผ่านธนาคาร
12. การเรี ย กเก็ บ เอกสารใบส าคั ญ รั บ เงิ น หรื อ ใบส าคั ญ คู่ จ่ า ยจากผู้ รั บ เช็ ค หรื อ เงิ น สด
ไว้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี และบันทึกรายการในระบบ GFMIS
13. งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
14. งานจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
15. งานการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง ตลอดจนบันทึกการรับ และนาส่งเงิน ในระบบ GFMIS
16. งานการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเช็ค
17. งานเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานการรับ – จ่าย ส่งมอบงานบัญชี
18. งานจัดทาทะเบียนคุมฎีกา เบิก- จ่ายเงินงบประมาณ
19. งานวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
20. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
21. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นลาดับที่ 1 ในกรณีที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
22. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต์ และนางเจริญศรี จาปี กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
23. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรสริน คณาคุปต์ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจา
1.1 งานจัดทารายละเอียดการขอเบิกเงินค่าจ้างประจา (เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก เงินเพิ่ม เงินปรับพอก)
1.2 บันทึกบัตรเงินเดือน
1.3 เบิกจ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ)
1.4 จัดทารายละเอียดรายการนาเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินประกันสังคม
3. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งเอกสารและเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง า นให้ ร าชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
3.1 ยาม/แม่บ้าน/ธุรการ/พนักงานขับรถยนต์ ของ สพป. /ประกันสังคม
3.2 นักการภารโรง/ประกันสังคม
3.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประกันสังคม
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3.4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ประกันสังคม
3.5 ครูวิกฤติ/ประกันสังคม
3.6 ครูวิทย์ – คณิต/ประกันสังคม
3.7 ครูอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน/ประกันสังคม
4. ตรวจสอบความถูกต้ องเอกสารและเบิกจ่ายเงินสวัส ดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
5. ตรวจสอบความถูก ต้องเอกสารและเบิ กจ่ายเงินสวัส ดิก ารค่ าการศึกษาบุ ตร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติหน้ าที่แทน นางสมจิตร แพเรือง และนางสาวนงค์นุช เสมลั บ กรณี ไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนงค์นุช เสมลับ ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. การเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบานาญ และเงินที่จ่ายควบ
1.1 การขอรั บ เงิ น คื น จากกองทุ น บ าเหน็ จ ข้ า ราชการ (กบข.) กรณี ข้ า ราชการลาออก
เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม
1.2 การขอรั บ เงิ น คื น จากกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (กสจ.) กรณี ลู ก จ้ า งประจ าลาออก
เกษียณอายุราชการ/ถึงแก่กรรม
2. งานเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจา กรณีถึงแก่กรรม
3. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญ ผู้รับบาเหน็จรายเดือน
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา กรณีถึงแก่กรรม
4. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จของลูกจ้างประจา กรณีลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม
5. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ
6. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบานาญ
7. งานการเบิ ก จ่ ายเงิ น สวัส ดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาลของ ข้ าราชการบ านาญ ข้ าราชการและ
ลูกจ้างประจา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
8. งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
9. งานจัดทารายงานรายบุคคลของข้าราชการบานาญในการหักหนี้บุคคลที่สาม
10. การดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ทุกแผนงาน/โครงการ
11. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
11.1 ค่าพิธีการทางศาสนา
11.2 ค่าจ้างทาความสะอาด
11.3 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย

6
12. งานเบิกจ่ายค่าใช้สอย (ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการ)
12.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าที่พัก/ค่าพาหนะ
12.2 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ
13. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
13.1 ค่าสมนาคุณ
13.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
13.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก
13.4 ค่าลงทะเบียน
13.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
14. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
15. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ แทน นางเจริญ ศรี จาปี และนางสาวไพลิ น กิ จสมัคร กรณี ไม่ อยู่ห รืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางเจริญศรี จาปี ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงานในระบบ GFMIS เพื่อส่งแบบยืนยัน
สานักงานคลังจังหวัดนครปฐม
2. งานดาเนิ น การตรวจสอบรายงานการโอนเงิน จากกรมบัญ ชีกลางเข้าบั ญ ชีเงินฝากธนาคาร
ประเภทเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ สาหรับส่วนราชการตามวันที่สั่งโอนเงินในระบบ GFMIS
3. งานด าเนิ น การตรวจสอบรายงานการโอนเงิ น จากรมบั ญ ชี ก ลางเข้ า บั ญ ชี ผู้ มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น
บุคคลภายนอก ผ่านระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง และไม่ผ่านรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง
4. งานติดตามใบสาคัญล้างหนี้จากบุคคลในหน่วยงาน และบุคคลภายนอก
5. งานตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิกเงินของหน่วยงานเป็นรายวัน
6. งานดาเนินการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา
7. งานดาเนินการบันทึกรายการจ่ายชาระเงินในระบบ GFMIS
8. งานรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด กรณีโรงเรียนรับโอนเงินอุดหนุนจากสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. งานจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางบัญชี
10. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11. งานจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกเงินจากโรงเรียนในสังกัด
๑2. จัดทา/ปรับปรุงเว็บไซต์ ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
13. งานควบคุมทะเบียนการลา/รายงานบัญชีวันลา ของข้าราชการในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
14. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานบัญชี และงานที่เกี่ยวข้อง
15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต์ และนางสาวไพลิน กิจสมัคร กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวไพลิน กิจสมัคร ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการทุกประเภท ทุกรายการ
1.1 งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการ
1.2 งานจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
1.3 งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
1.4 งานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสุดท้ายของปีงบประมาณ
1.5 รายงานเงินทดรอง งบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนส่ง สตง.
2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินรายการเงินอุดหนุน
3. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากร/ วิทยากรบุคคลภายนอก
3.2 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
3.3 ค่าดาเนินการสอบแข่งขัน / สอบคัดเลือก
4. งานตรวจสอบหลักฐานสัญญายืมเงินทดรองราชการก่อนนาเสนออนุมัติ และรับล้างหนี้เงินยืม
ทดรองราชการ
5. งานเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
6. งานบั น ทึ กรายการขอเบิ ก เงิน คงคลั ง งบดาเนิ น งาน (ที่ ดาเนิ น การจัด ซื้ อจัด จ้างตาม พรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และงบลงทุน ในระบบ GFMIS
7. ปฏิบั ติห น้ าที่แทน นางสมจิตร แพเรือง และนางสาวนงค์นุ ช เสมลั บ กรณี ไม่อยู่ห รืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติห น้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ มีหน้าที่ควบคุม กากับ ติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ
ให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ในกลุ่มงานพัส ดุและสถานศึกษาในสังกัด ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัส ดุและงานบริ ห าร
สินทรัพย์ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ หั ว หน้ าเจ้ าหน้ าที่ พั ส ดุ ในการจั ด ซื้ อจั ด จ้างของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒. งานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายของสถานศึกษาในสังกัด
๔. งานจัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในระบบ GFMIS Web Online
5. จัดทาใบสั่งซื้อ (PO) และตรวจรับ ในระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาในสังกัด
6. งานจัดทาในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e –Government Procurement : e – GP)
7. งานจัดทาโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
8. งานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
9. งานการจาหน่ายพัสดุ และการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ให้ข้อมูลผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงิน และจัดทาแบบรายงาน/แผนการเบิก –
จ่ายเงินงบลงทุน ต่อสานักงานคลังจังหวัด
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๑1. งานที่ราชพัสดุทั้งหมด ของโรงเรียนในสังกัด ประกอบด้วย
๑1.๑ งานจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑1.๒ งานนาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑1.๓ งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑1.๔ งานการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑2. งานจัดทาทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์
๑3. งานจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)
๑4. งานจัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
15. งานให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุแก่สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง
16. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
17. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นลาดับที่ 2 ในกรณีที่
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรั พย์ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ลาดับที่ 1 ไม่อยู่
๑8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสันติ อินทิราวรนนท์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสันติ อินทิราวรนนท์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ ในการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒. งานจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง จากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และงบประมาณเบิ ก แทนกั น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่าย ของสถานศึกษาในสังกัด
๔. งานจัดทาบัญชีวัสดุ
๕. งานเบิกจ่ายและการเก็บรักษาวัสดุ
6. งานจัดทาข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ในระบบ GFMIS Web Online
7. จัดทาใบสั่งซื้อ (PO) และตรวจรับ ในระบบ GFMIS Web Online ของสถานศึกษาในสังกัด
8. งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP)
9. งานจัดทาทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
10. งานจัดทาทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อจ้าง
๑1. งานที่ราชพัสดุทั้งหมด ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
๑1.๑ งานจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑1.๒ งานนาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
๑1.๓ งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑1.๔ งานการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
๑2. งานจ้างเหมาบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
13. งานการคืนหลักประกันสัญญาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
๑4. งานการยืม การควบคุม และเก็บรักษาวัสดุคงทนถาวร และครุภัณฑ์
๑5. งานจัดทาทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์
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๑6. งานจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์ (รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)
๑7. งานให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการงานพัสดุ แก่บุคลากรในสานักงานฯ และสถานศึกษา
๑8. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
19. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2560 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 295 ง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เ ทศการศึ ก ษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ตาแหน่งศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ วางแผน
ควบคุม กากับ แนะนา ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. ก าหนดแผนการปฏิ บั ติ ง าน ควบคุ ม ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า
และแก้ ปั ญ หาเกี่ ย วกับ การปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชา
รายงานผลงาน ปั ญหา หรือวิธีการแก้ปัญ หาในการดาเนินงาน และนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. วิ เคราะห์ กลั่ น กรอง ตรวจสอบหนั ง สื อ ราชการแ ล ะ พิ จ า ร ณ า บั น ทึ ก ค ว า ม เห็ น ข อ ง
ข้ า ราชการในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้ แ จงแก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ส่ ว นราชการ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
4. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนการดาเนินงานกับกลุ่มต่างๆ โรงเรียนในสังกัด
และหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
5. การบริหารและจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ผลการจัดการศึกษา
7. การนิเทศการศึกษา
8. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรี ย นรู้
9.การวั ด และประเมิ น ผลการจัดการศึกษา
10. การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา
11. การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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12. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่
14. การประสานงานทางวิชาการ และงานบริการทางการศึกษา
15. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา จานวน 11 โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า จานวน 10 โรงเรียน และโรงเรียนที่เร่งรัดคุณภาพการศึกษา
16. การนิ เทศ วิเคราะห์ วิจัยพัฒ นาหลั ก สู ตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่ มสาระการเรี ย น รู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
17. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุม่ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวบุ ญ สุ พ ร เพ็ ง ทา ศึ ก ษานิ เทศก์ ช านาญการพิ เศษ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
เลขานุการฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้ า นวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้หลักสูตรปฐมวัย
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
11. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา จานวน 9 โรงเรียน
12. การดูแล บริการ และประสานงานทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี ,
การขับเคลื่อนหลักสูตรปฐมวัยอาเภอสามพราน
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 2
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 ไม่อยู่
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ นิลวัตถา นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน และนางสาวธัญญาพร
ดาวัลย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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นางพรสวรรค์ ตั น มงคลกาญจน ศึ ก ษานิ เทศก์ ช านาญการ มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบงาน
ดังต่อไปนี้

1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้ า นวิ ช าการ บริ ห ารงานบุ ค คล บริ ห ารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
9. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
10. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จานวน 7 โรงเรียน
11. การดูแล บริการ และประสานงานวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ และนางพรทิพย์ นิลวัตถา
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และแผนนิเทศ
การศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
4. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
6. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
8. งานโครงการ กิจกรรม ตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่มงานหรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
9. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลน จานวน 12 โรงเรียน
10. การดูแล บริการ และประสานงานวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอบางเลน
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน และนางพรทิพย์
นิลวัตถา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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งานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางพรทิพ ย์ นิลวัต ถา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ปฏิบัติห น้าที่หั ว หน้า กลุ่ม งานธุรการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. การศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานเพื่อการบริการ
3. การดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. การจัดทาบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการ รวบรวม สถิติการมาปฏิบัติงานและการลา
ของข้าราชการ
5. การตรวจสอบสถิติการลาในปีงบประมาณ / จานวนวันลา / จานวนวันทาการ
6. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของข้าราชการภายในกลุ่มฯ
7. การจัดวางระบบควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. การจัดทาสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา และการควบคุมภายใน
9. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพงานภายในกลุ่มงานธุรการ
10. งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) จัดเก็บสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
11. งานลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือลับของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Smart Area) จัดเก็บสาเนาคืนเจ้าของเรื่อง
12. การลงทะเบียนหนังสือจากหน่วยงาน / สถานศึกษา
13. การตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จาก Website
สพฐ. และ Website สานักต่าง ๆ ใน สพฐ.
14. การสารวจหนังสือราชการที่ครบอายุราชการ และแจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุญาตทาลาย
15. การจัดพิมพ์ สาเนา ถ่ายเอกสาร
16. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
17. งานกิจกรรม 5 ส.
18. การประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ ใน สพป. หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานของกลุ่ม
19. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวบุญสุพร เพ็งทา นางสาวพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน
และนางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
20. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
2. การบริหารจัดการโครงการ Active Learner
3. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิ เ ทศหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
4. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานภายในกลุ่มงาน และระหว่างกลุ่มงานสนองตอบ
ต่อการประกันคุณภาพภายใน และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
6. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย
7. การกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
8. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี จานวน 9 โรงเรียน
9. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี และพุทธมณฑล
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 1
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายเมธี อ้นทอง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13. ปฏิบัติงานอืน่ ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
และการนิเทศติดตามฯ
2. การวิ จั ย พั ฒ นาหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
และกระบวนการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
4. การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
5. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. การประสานงานองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการศึกษาปฐมวัย
8. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว จานวน 8 โรงเรียน
9. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
11. การดูแล บริการ พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
12. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวเกริ น ช้ อ ยเครื อ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ช านาญการ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในมิติด้านการคิด
4. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
5. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมิ น ผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล จานวน 8 โรงเรียน
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
11. การดูแล บริการ และประสานงานวิชาการโรงเรียนในอาเภอพุทธมณฑล
12.ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 4
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 - 3 ไม่อยู่
13.ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
2. การประสานการวิจัยทางการศึกษา
3. การส่งเสริมวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
4. การจัดทาและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมิ น ผล
กลุ่ ม สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
8. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
11. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า จานวน 10 โรงเรียน
12. การดูแล บริการ และประสานงานวิชาการโรงเรียนในอาเภอบางเลน
13. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวเกริน ช้อยเครือ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม พัฒนาสื่อ
นวั ต กรรม และเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา มี ห น้ าที่ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล เป็ น ที่ ป รึ ก ษาให้ ข้ อ เสนอแนะ
การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ภายในกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด และมีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน
ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. การบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ (คลังนวัตกรรม) และระบบการจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศฯ
5. การกากับ ติดตาม การใช้ ICT และ DLIT เพื่อจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน
6. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางภาษี จานวน 8 โรงเรียน
7. บริหารจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
8. การดูแล บริการ และประสานงานวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอบางเลน
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 5
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 - 4 ไม่อยู่
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ศึกษานิเทศก์ หน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสารการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. การบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ (คลังนวัตกรรม) และระบบการจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศฯ
5. การกากับติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กและ DLTV
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา จานวน 12 โรงเรียน
7. การดูแล บริการ และประสานงานทางวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอสามพราน
8. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสายใจ ฉิมมณี กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ปฐมวัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางหลวง จานวน 8 โรงเรียน
7. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาโรงเรียนในโครงการประชารัฐ
8. ให้บริการทางวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอบางเลน
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นลาดับที่ 3
ในกรณีที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 - 2 ไม่อยู่
10. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว และว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์
6. การดูแล บริการ ทางวิชาการโรงเรียนในเขตอาเภอบางเลน
7. กากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ จานวน 8 โรงเรียน
8. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรือสาระการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุภัค แฝงเพ็ชร และว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. กากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม จานวน 11 โรงเรียน
6. การดาเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
7. งานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาระงานภายในกลุ่ม หรื อ สาระการเรี ย นรู้
ที่รับผิดชอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว และนายสุภัค แฝงเพ็ชร กรณี ไ ม่ อ ยู่ ห รื อ อยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษาโรงเรียนในอาเภอบางเลน
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
……………………………………

