คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
ที่ 124 /2561
เรื่อง มอบอำนำจให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำรแทน
…………………………………………………
ตำมที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ได้มีคำสั่ง ที่ 319/2560
ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 มอบอำนำจให้ รองผู้ อำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2
ไปแล้ว นั้น
เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย เกิดควำมคล่องตัว ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และทำให้งำนมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจ
ตำมควำมใน มำตรำ 3 7 และ มำตรำ 4 5 (5 ) แห่ ง พ ระรำชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ บ ริ ห ำรรำชกำร
กระทรวงศึ ก ษำธิก ำร พ.ศ. 2546 และระเบี ย บส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนว่ำด้ ว ย
กำรมอบอำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรดำเนินกำรอื่นของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2546 จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม
เขต 2 ที่ 319/2560 ลงวันที่ 11 ตุลำคม 2560 และมอบอำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ
กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรดำเนินกำรอื่นของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม
เขต 2 ให้รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรแทน ดังนี้
1. นายจิระชัย ทีคา รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม
เขต 2 รับผิดชอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน
1.1 กลุ่มอำนวยกำร
1.1.1 งำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1.2 งำนช่วยอำนวยกำร
1.1.3 งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
1.1.4 งำนยำนพำหนะ
1.1.5 งำนจัดระบบบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1.6 งำนประสำนงำน
1.1.7 งำนเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
1.1.8 งำนประชำสัมพันธ์
1.1.9 งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.2 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
1.2.1 งำนกำรเงิน
1.2.2 งำนบัญชี
1.2.3 งำนบริหำรพัสดุ
1.2.4 งำนบริหำรสินทรัพย์

-21.3 กลุ่มนโยบำยและแผน
1.3.1 งำนธุรกำร
1.3.2 งำนข้อมูลสำรสนเทศ
1.3.3 งำนนโยบำยและแผน
1.3.4 งำนวิเครำะห์งบประมำณ
1.3.5 งำนติดตำม ประเมินและรำยงำนผล
1.3.6 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.3.7 ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
1.4 งำนประชุมของอำเภอนครชัยศรี และอำเภอบำงเลน
1.5 งำนพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ กลุ่ ม มณฑลนครชั ย ศรี กลุ่ ม โรงเรี ย นแหลมบั ว
กลุ่ ม โรงเรี ย นพุ ท ธรั ก ษำ กลุ่ ม โรงเรี ย นบำงเลน กลุ่ ม โรงเรี ย นบำงหลวง กลุ่ ม โรงเรี ย นเพชรบั ว งำม
และกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดำ ดังนี้
กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ประกอบด้วย 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดกลำง
บำงแก้ว โรงเรียนวัดตุ๊กตำ โรงเรียนวัดสัมปทวน โรงเรียนวัดกลำงครูเวี ยง โรงเรียนวัดกกตำล โรงเรียน
วัดประชำนำถ โรงเรียนวัดไทยำวำส โรงเรียนวัดสว่ำงอำรมณ์ โรงเรียนวัดงิ้วรำย
กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหำโพธิ์
โรงเรีย นวัดทุ่ งน้ อย โรงเรีย นวัดโคกเขมำ โรงเรียนวัดท้ องไทร โรงเรียนบ้ำนห้ วยกรด โรงเรียนวัดใหม่
สุคนธำรำม โรงเรียนวัดละมุด โรงเรียนบ้ำนลำนแหลม
กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษำ ประกอบด้วย 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่ำตำหนัก
โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนคลองทำงหลวง โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวั ดโคกพระเจดีย์
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดเสถียรรัตนำรำม โรงเรียนวัดศีรษะทอง
กลุ่มโรงเรียนบำงเลน ประกอบด้วย 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนบำงเลน
โรงเรียนบ้ำนประตูน้ำพระพิมล โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนำจ โรงเรียนบ้ำนไผ่คอกวัว โรงเรียนวัดผำสุ กำรำม
โรงเรีย นวัดบำงปลำ โรงเรีย นวัดเกำะแรต โรงเรียนตลำดเกำะแรต โรงเรียนวัดลำดสะแก โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดลำนคำ โรงเรียนบ้ำนหนองปรง
กลุ่มโรงเรียนบำงหลวง ประกอบด้วย 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบำงหลวง
โรงเรี ย นวัด รำษฎร์ ส ำมั คคี โรงเรี ย นวัด บำงน้ อยใน โรงเรีย นบ้ ำนไผ่ ห ลวง โรงเรีย นบ้ ำนหนองมะม่ ว ง
โรงเรียนวัดศิลำมูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้ำง โรงเรียนบ้ำนไผ่ล้อม
กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงำม ประกอบด้วย 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดไผ่สำมตำลึง โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ โรงเรียนวัดเกษตรำรำม โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวปำกท่ำ
โรงเรี ย นวั ด บั ว หวั่ น โรงเรี ย นตลำดเจริ ญ สุ ข โรงเรีย นวั ด บอนใหญ่ โรงเรี ย นบ้ ำ นหนองปรงกำญจนำ
โรงเรียนวัดบำงไผ่นำรถ
กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดำ ประกอบด้วย 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดำรำม
โรงเรียนวัดวังน้ำขำว โรงเรียนบ้ำนฉำง โรงเรียนบ้ำนพำดหมอน โรงเรียนวัด จินดำรำม โรงเรียนหลวงพ่อแช่ม
อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้ำนตำกแดด โรงเรียนวัดรำษฎร์ศรัทธำรำม โรงเรียนบ้ำนคลองจินดำ โรงเรียนบ้ำนดอนทอง
โรงเรียนบ้ำนคลองใหม่ โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ

-32. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบให้ปฏิบัติรำชกำรแทน
2.1 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
2.1.1 งำนส่ งเสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนในรูป แบบกำรศึ ก ษำในระบบ
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
2.1.2 งำนส่ งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องค์กร สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
2.1.3 งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ
2.1.4 งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
2.1.5 งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ
เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิ
เด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
2.1.6 งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2.1.7 งำนส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
2.1.8 ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไข และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1.9 ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
2.1.10 ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
2.1.11 งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
2.1.12 ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
2.2 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2.2.1 งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุ นและพัฒนำ หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
2.2.2 งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำ หลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน
2.2.3 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำร
วัดและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2.2.4 งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ประเมินติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
2.2.5 งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
2.2.6 งำนศึกษำวิเครำะห์ วิจัย พัฒ นำ ส่งเสริม พัฒนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ
2.2.7 งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ

