1

รายละเอียดแนบทายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 223 /2554
สั่ง ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เรื่อง กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการและลูกจางประจํา
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
กลุมอํานวยการ
กลุมอํานวยการ มีหนาที่ในการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต ดําเนินการเกี่ยวกับ
งานชวยอํานวยการ ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม และยานพาหนะ จัดระบบ
บริหารงานและพัฒนาองคกรสํานักงาน ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสวนราชการในสังกัด เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร ประสานการดําเนินงาน
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการในระดับตาง ๆ ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย ปฏิบัติหนาที่
อื่นที่เกี่ยวของกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงานของสวนราชการใดโดยเฉพาะ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
นางบังอร ทองประเสริฐ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ผูอํ า นวยการกลุ ม อํ า นวยการ รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติห น า ที่ ว างแผน ควบคุ ม
กํากับ ตรวจสอบใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขปญหา การปฏิบัติงานของกลุมอํานวยการ
อันประกอบดวยงานสารบรรณ งานชวยอํานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม งานยานพาหนะ
งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงานงานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
งานประชาสัมพันธ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผล
ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนําและ
ชวยแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
รายงานผลงาน ปญหา หรือวิธีการแกปญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอขอมูล หรือขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดําเนินงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
2. มอบหมายงาน ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองงานของเจาหนาทีใ่ นกลุมอํานวยการเสนอ
ผูมีอํานาจสั่งการ
3. ทําหนาที่กํากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และลูกจางในกลุมอํานวยการ
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4. พิจารณามอบหมายงานกรณีมีภารกิจเรงดวน หรือเจาหนาที่รับผิดชอบไมสามารถ
ปฏิบัติราชการได
5. วิเคราะห กลั่นกรองงาน ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาเสนอความคิดเห็นเสนอ
ผูบังคับบัญชา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานสารบรรณ
นางจําเรียง แดงประพันธ ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง ดังนี้
1.1 กลุมอํานวยการ
1.2 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
1.3 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
2. การจัดทําหนังสือราชการ
3. ตรวจสอบรับงานจากระบบ e – Filing Websit ของ สพฐ. สํานักตาง ๆ ใน สพฐ.
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงาน ก.ค.ศ.
4. การรับ – สง เอกสารทางไปรษณีย
5. การเก็บรักษา การใหยืม และการทําลายหนังสือราชการ
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวทัตธนันท พุมนุช กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวทัตธนันท พุมนุช ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานลงทะเบียนสงเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง ดังนี้
1.1 กลุมอํานวยการ
1.2 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
2. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง ดังนี้
2.1 กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.2 กลุมบริหารงานบุคคล
3. สําเนาหนังสือเวียน และหนังสือเวียนจากกลุมตาง ๆ เวียนเพื่อทราบ
4. เบิก – จาย วัสดุสํานักงานของกลุมอํานวยการ
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5. ตรวจสอบแฟมหนังสือเสนอ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบของ
กลุมอํานวยการ
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางจําเรียง แดงประพันธ กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานชวยอํานวยการ , งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. การรับ - สงงานในหนาทีร่ าชการ
2. งานประชุมภายในสํานักงาน
2.1 ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา
2.2 ประชุมรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ ผอ.กลุม / หนวย
2.3 ประชุมบุคลากรของกลุมอํานวยการ
2.4 ประชุมประธานกลุมโรงเรียน
3. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. การจัดงานวันครู
5. งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
6. งานรวมกิจกรรมและพิธีวันสําคัญตาง ๆ
7. งานลงทะเบียน คําสั่ง ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
8. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมนโยบายและแผน
9. การขออนุญาต สั่งซื้อแบบพิมพและการยกเลิกเอกสารแบบพิมพระเบียนแสดงผลการเรียน
ของสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสมพร ตุมกูล กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสมพร ตุมกูล ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การมอบหมายหนาทีก่ ารงาน
2. งานเลขานุการผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา
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4.
5.
6.
7.

การตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ
การลงนามในสมุดหมายเหตุรายวัน
การมอบอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การจัดสวัสดิการกรณีดังตอไปนี้
7.1 บิดา – มารดาของผูบริหารเสียชีวิต
7.2 บิดา – มารดา และคูสมรสบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 2 เสียชีวิต
8. การลงทะเบียนรับ –สงหนังสือลับ ของกลุมอํานวยการ และคําสั่งลับ ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2
9. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกสของสารบรรณกลาง
- กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
- หนวยตรวจสอบภายใน
10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสุวรรณีย อินทรแกว กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม, งานยานพาหนะ
นางเบญจา มีพิณ ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
1.2 งานบริการอาคารสถานที่
1.3 งานรักษาความปลอดภัย
2. งานปลูกตนไมแหงชาติ
3. งานสิ่งแวดลอม ประชาสัมพันธและใหความรวมมือการดําเนินงานในกิจกรรมสิ่งแวดลอม
4. งานยานพาหนะ
5. งานเรี่ยไร งานบุญและงานกุศลตาง ๆ
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรัตนากร พงษสธุ ีถาวร กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
นางประทุมรัตน สรอยพลอย ตําแหนงนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานคํารับรองปฏิบัติราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. งานควบคุมภายในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4. งานนโยบายกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การจัดทําสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
6. การควบคุมทะเบียนการลาของขาราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว
7. การจัดทําสมุดทะเบียนคุมการขออนุญาตไปราชการของบุคลากรในกลุมอํานวยการ
8. การควบคุม – เบิกคาโทรศัพทสวนกลาง
9. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล
10. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการลําดับที่ 1 กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวพรนิภา สวัสดิพ์ ึ่ง ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
2. งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4. การคัดเลือกผูทําคุณประโยชนแกกระทรวงศึกษาธิการ
5. งานควบคุม เบิกจายการสําเนาเอกสารของ สพป.นครปฐม เขต 2
6. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ลําดับที่ 2 ในกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่แทน
อันดับที่ 1 ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
7. ปฏิบัติหนาที่แทน นางประทุมรัตน สรอยพลอย กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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งานประสานงาน , งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
นางรัตนากร พงษสุธีถาวร ตําแหนงนักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. งานประสานการใชทรัพยากรของหนวยงาน
3. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
3.1 การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
3.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) และ
สรรหาคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. สจ. อบจ. , อบต.
5. งานสรางเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษากลุมโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางเบญจา มีพิณ กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ
นางนวเนตร ยอดอุดม ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานการสรางเครือขายการประชาสัมพันธ
1.1 การสรางเครือขายภายในองคกร
1.2 การสรางเครือขายภายนอกองคกร
1.3 จัดทําทะเบียนเครือขายการประชาสัมพันธ
2. งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ
1) จัดทําดูแลเว็บไซต ของกลุมอํานวยการ http:manage.edunkp2.org/
2) จัดทําดูแลบล็อกขาวและขาวประชาสัมพันธ บนหนาเว็บไซตของ สพป.
นครปฐม เขต 2 http:www.edunkp2.org/
3) จัดทําขาวสาร เอกสารเกี่ยวกับความรูดานตางๆ เพื่อใชในการประชาสัมพันธ
3. ศูนยขอมูลขาวสาร สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และจัดทํา
ดูแลเว็บไซต ของศูนยขอมูลขาวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
http:newscenter.edunkp2.org/
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4. งานอื่น ๆ
4.1 งานชวยเหลือเมื่อเกิดภัยตางๆ
4.2 ขอเบิกคาหนังสือพิมพ - น้ําดื่ม
5. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรุงนภา สุรารักษ กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางรุง นภา สุรารักษ ตําแหนงนักประชาสัมพันธชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงาน
1.1 เผยแพร ขอมูล กิจกรรมและผลงานของหนวยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทําทะเบียนและแจงขอมูลขาวสารที่เผยแพรประชาสัมพันธ
1.3 บริการขอมูลขาวสารแกสาธารณชน
2. งานอื่น ๆ
2.1 ใหความรวมมือเก็บรวบรวมงานวิจยั หรือเผยแพรงานวิจยั
2.2 งานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
2.3 งานขอความรวมมือจําหนายสิ่งของตาง ๆ
2.4 งานจัดมุมเผยแพรเอกสารตาง ๆ
3. ปฏิบัติหนาที่แทน นางนวเนตร ยอดอุดม กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายกองเกียรติ ชาววัฒนา ตําแหนงชางครุภัณฑ ชัน้ 3 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม
สพป.นครปฐม เขต 1 ชวยราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ขับรถยนตสําหรับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการตาง ๆ
2. ประสานงานคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและสวนราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
4. รับ – สงไปรษณีย ไฟฟา ประปา และอื่น ๆ
5. งานบันทึกการใชรถยนตประจําวัน
6. งานขอเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และวัสดุอน่ื ๆ
7. ตรวจสอบสภาพรถยนตในความรับผิดชอบใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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8. งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนตสวนกลาง
9. ปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายชาติชาย แกวรักษ ตําแหนงพนักงานบริการ โรงเรียนวัดไรขิง ชวยราชการ สพป.
นครปฐม เขต 2 มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ขับรถยนตสวนกลางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการตาง ๆ
2. ประสานติดตอคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและสวนราชการอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
4. รับ – สงไปรษณีย ไฟฟา ประปา และอื่น ๆ
5. งานรับ – สงเอกสารไปอําเภอบางเลน
6. งานบันทึกการใชรถยนตสวนกลางประจําวัน
7. งานขอเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และวัสดุอนื่ ๆ
8. ตรวจสอบสภาพรถยนตสวนกลางใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
9. งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนตสวนกลาง
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
กลุ ม บริห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย มีอํ า นาจหนา ที ่ใ นการดํ า เนิน งานเกี ่ย วกับ งาน
บริหารงานการเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานสินทรัพย การใหคําปรึกษา
แกสถานศึกษาในการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย
นางสาวเกษร อุบ ล ตํา แหนง นัก วิช าการเงิน และบัญ ชีชํา นาญการพิเ ศษ ปฏิบ ัต ิห นา ที่
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีหนาที่ วางแผน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ ให
คําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย รวมทั้งการ
ติด ตาม ประเมิน การปฏิบัติง านของบุค ลากรภายในกลุม ใหคํา ปรึก ษาแกส ถานศึก ษาเกี่ย วกับ การ
ดําเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย ประสานงานกับกลุมและ
หนวยงานอื่น ๆ และรับผิดชอบงาน ดังตอไปนี้
1. งานจัดทํากระดาษทําการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
2. งานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปงบประมาณ ในระบบ GFMIS
2.1 ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง
2.2 ปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจาย
2.3 ปรับปรุงคาเสื่อมราคาสะสม
3. งานปรับปรุงบัญชียอนหลัง ในระบบ GFMIS
3.1 ปรับปรุงหมวดรายจาย
3.2 ปรับปรุงบัญชีที่ไมเกี่ยวกับงบประมาณ
3.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสภาพเงิน
4. งานจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด ประกอบดวย
4.1 งบบุคลากร
4.2 งบดําเนินงาน
4.3 งบลงทุน
4.4 งบอุดหนุน
4.5 งบรายจายอื่น
4.6 งบกลาง
4.7 งบประมาณเบิกแทนกัน
5. งานจัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวดในระบบสารสนเทศในการติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ ประจําป ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. งานสอบทานความถูก ตอ งของงบประมาณดา นรับ จา ย คงเหลือ ระหวา งรายงาน
สถานการณใชจายงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวนจังหวัด และทะเบียนคุมเงินประจํางวดใน
ระบบสารสนเทศในการติด ตามเรง รัด การใชจ า ยงบประมาณประจํ า ปข องสํ า นัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. งานจัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณแยกยอยทุกผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
8. งานแจงการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจายแกผูเกี่ยวของ และ
สถานศึกษาในสังกัดทราบ
9. งานจัดทํารายงานในระบบ GFMIS เพื่อสงสํานักตรวจเงินแผนดิน ประกอบดวย
9.1 รายงานงบทดลอง ประจําเดือน
9.2 รายงานสถานะงบประมาณ
9.3 รายงานจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดิน
9.4 รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน
9.5 รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
10. งานเรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจําวันในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบกับรายงาน
การเงินคงเหลือประจําวัน และนําเสนอผูตรวจสอบประจําวัน
11. งานจัดทํารายละเอียดการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขอขยายเวลาเบิก - จายเงิน
12. งานจัด ทํา รายละเอีย ดการเรงรัด ติด ตามการเบิก – จา ยเงิน งบประมาณใหเ ปนไปตาม
กําหนด
13. งานจัดทําแบบรายงาน/แผนการเบิก – จายเงินงบลงทุน รายงานสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สํานักงานคลังจังหวัด
14. งานจัดทําการบันทึกการรับ – จาย และนําสงเงิน ในระบบ GFMIS
15. งานตรวจสอบเงินประจํางวดในระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมเงินประจํางวดสวน
จังหวัดใหถูกตองตรงกันทุกเดือน
16. งานตรวจสอบการโอนเงินจายตรงเขาบัญชีผูขาย ในระบบ GFMIS และบันทึกรายการ
ในใบสําคัญทั่วไป
17. บันทึกแกไข ปรับปรุงบัญชี ในระบบ GFMIS กรณีที่มีการวางเบิกเงินผิดหมวดรายจาย
ผิดรหัสงบประมาณ และแหลงของเงิน
18. งานจัดทํารายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือจายในระบบ GFMIS
19. งานจัดทําใบสําคัญดานทั่วไป เพื่อรับรูรายการสินทรัพย หนี้สิน ตามระบบบัญชีเกณฑ
คงคาง
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20. จัดทํารายละเอียดธนาคารคางจาย (งบประมาณ/นอกงบประมาณ) จากระบบ GFMIS กับ
Statement พรอมทั้งพิสูจนผลตาง
21. งานวิเคราะหงาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ
22. ปฏิบัติหนาที่แทน นางเจริญศรี จําป กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางชาลินี กําลังงาม ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. งานเบิกจายเงินเดือนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.1 เงินเดือน(เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก ปรับเพิ่ม ปรับพอก)
1.2 เงินวิทยฐานะ
1.3 เงินคาตอบแทนหนึ่งเทาวิทยฐานะ
1.4 เงินคาตอบแทน (3500 บาท)
1.5 เงินคาครองชีพขาราชการ
2. งานดําเนินการเบิกเงินรายการคาตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
3. งานดําเนินการหักเงิน กบข. ประจําเดือน และบันทึกรายละเอียด เพื่อสงเงินในระบบ
Mes –WEB
4. งานการเบิกจายเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) กรณีเบิกเพิ่มเขากองทุน
(เงินสะสม) กรณีเบิกจายใหกับผูมีสิทธิ (กรณีลาออก ปลดออก) และ กรณีจายใหกับทายาทผูมีสิทธิถึง
แกกรรม
5. งานจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายของขาราชการที่ปฏิบัติหนาที่บนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
6. งานจัดทําบัญชีรายละเอียด การรับ – จายเงิน ณ วันสิ้นเดือนของขาราชการ
7. งานจัดทํารายงานการขอเบิกเงินงบบุคลากร ประจําเดือน ประจําปงบประมาณ
8. งานจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดทาย และหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ของ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9. งานเบิกจายเงินนอกงบประมาณ
9.1 เงินประกันสัญญา
9.2 เงินรายไดสถานศึกษา
9.3 เงินบริจาค
9.4 เงินลูกเสือ-เนตนารี
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9.5 เงินทุน/มูลนิธิ
9.6 เงินนําฝากคลัง
10. งานรับ – จายเงินนอกงบประมาณ
11. งานเขียนเช็คสั่งจาย เงินนอกงบประมาณ
12. งานจัดทําทะเบียนคุมเช็คการรับ – จายเงินนอกงบประมาณ
13. งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน สัญญายืมเงิน การลางหนี้เงินยืม การโอนเงินและ
การรายงานเงินนอกงบประมาณ
14. งานการดําเนินการเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพยครู นครปฐม จํากัด
15. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ลําดับที่ 1 กรณี
ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
16. ปฏิบัติหนาทีแ่ ทน นางสาวพัชรินทร ลิ้มวชิรานนท กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวพัชรินทร ลิ้มวชิรานนท ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. การรับ – จายเงินงบประมาณ
2. การรับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินที่ไดรับจากบุคคลภายในสํานักงาน และภายนอก
สํานักงาน
2.1 การรับเงินเบิกเกินสงคืน
2.2 เงินรายไดแผนดิน
2.3 เงินงบประมาณ
3. การจายเงินงบประมาณ ทุกงบประมาณรายจายใหกับผูมีสิทธิ โดยการจายเปนเช็ค และ
การเบิกถอนเปนเงินสด โดยคณะกรรมการ
4. การเรียกเก็บเอกสารใบสําคัญรับเงิน หรือ ใบสําคัญคูจายจากผูรับเช็ค หรือเงินสดไวเปน
หลักฐานการบันทึกบัญชี และบันทึกรายการในระบบ GFMIS
5. การจายเงินผานกรมบัญชีกลาง โดยการโอนเขาบัญชี ผูมีสิทธิโดยตรง
6. งานเขียนเช็คสั่งจายเงินงบประมาณทุกประเภททุกรายการ
7. งานจัดทําทะเบียนคุมเช็คการรับ – จายเงินงบประมาณ
8. งานจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน
9. งานจัดทําใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน และ เงินรายไดแผนดิน
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10.
11.
12.
13.

งานการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจายเช็ค
งานเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานการรับ – จาย สงมอบงานบัญชี
งานจัดทําทะเบียนคุมฎีกา เบิก- จายเงินงบประมาณ
การเบิกจายเงินคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
13.1 นักการภารโรง/ประกันสังคม
1.3.2 เจาหนาที่ธุรการ/ประกันสังคม
1.3.2 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ประกันสังคม
14. การเบิกจายเงินงบประมาณรายการเงินอุดหนุน
14.1 คาใชจายในการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป
14.2 ทุนเฉลิมราชกุมารี
14.3 ปจจัยพื้นฐาน
14.4 เงินอุดหนุนรายหัว
14.5 คาใชจายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
14.6 เงินอื่น ๆ
15. การเบิกจายคาตอบแทน
15.1 คาตอบแทนวิทยากร/ วิทยากรบุคคลภายนอก
15.2 คาอาหารทําการนอกเวลา
15.3 คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
15.4 คาดําเนินการสอบแขงขัน / สอบคัดเลือก
16. งานการเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง
17. การดําเนินการเบิกจายเงินยืมราชการ ทุกแผนงาน/โครงการ
18. งานวางฎีกาเบิกเงินงานพัสดุ
19. ปฏิบัติหนาที่แทน นางชาลินี กําลังงาม กรณีไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรสริน คณาคุปต ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบงาน ดังตอไปนี้
1. การเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
1.1 แมบาน
1.2 ยาม
1.3 พนักงานขับรถยนต
1.4 ประกันสังคม
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2. การเบิกจายคาตอบแทนพนักงานราชการ
2.1 คาครองชีพพนักงานราชการ
2.2 คาตอบแทนพิเศษ
2.3 คาครองชีพ
2.4 ประกันสังคม
3. งานรับ – จาย เงินทดรองราชการทุกประเภท ทุกรายการ
3.1 งานรับ – จาย เงินทดรองราชการ
3.2 งานจัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
3.3 งานเขียนเช็คสั่งจายเงินทดรองราชการ
3.4 งานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสุดทายของปงบประมาณ
3.5 รายงานเงินทดรอง งบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนสง สตง.
3.6 งานตรวจสอบหลักฐานสัญญายืมเงินทดรองราชการกอนนําเสนออนุมัติ
3.7 งานรวบรวมใบสํ า คัญ การจา ยเงิน มอบใหเ จา หนา ที ่เ พื ่อ ดํ า เนิน การเบิก จา ยเงิน
งบประมาณทดแทน
4. งานเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. งานเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานจัดทําทะเบียนคุมการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร
7. งานเบิกจายการเบิกคาเชาบาน ของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8. งานจัดทําทะเบียนคุมการขอเบิกเงินคาเชาบาน และรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
9. การเบิกจายคาจางประจํา
9.1 งานจัดทํารายละเอียดการขอเบิกเงินคาจางประจํา (เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก เงินเพิ่ม
ปรับพอก)
9.2 บันทึกบัตรเงินเดือน
10. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจํา (กสจ.)
10.1 เบิกจายเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ)
10.2 จัดทํารายละเอียดรายการนําเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา
11. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวนงคนุช เสมลับ กรณีไมอยู หรืออยูแตไมอาจปฏิบัติงานได
12. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวนงคนุช เสมลับ ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
1. การเบิกจายเบี้ยหวัดบํานาญ และเงินที่จายควบ
1.1 การขอรับเงินคืนจากกองทุนบําเหน็จขาราชการ (กบข.) กรณีขาราชการลาออก
เกษียณอายุ/ถึงแกกรรม
1.2 การขอรับเงินคืนจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) กรณีลูกจางประจําลาออก
เกษียณอายุ/ถึงแกกรรม
2. งานเบิกจายเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการบํานาญ ลูกจางประจํา ถึงแกกรรม
3. งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จตกทอดของขาราชการบํานาญ, ขาราชการ
กรณีถึงแกกรรม
4. งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จของลูกจางประจํา กรณีลูกจางประจํา
ถึงแกกรรม
5. งานดําเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบําเหน็จดํารงชีพ
6. งานจัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนของขาราชการบํานาญ
7. งานการเบิกจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลของ ขาราชการบํานาญ
8. งานเบิกจายเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร ของขาราชการบํานาญ
9. งานจัดทํารายงานรายบุคคลของขาราชการบํานาญในการหักหนี้บุคคลที่สาม
10. งานเบิกเงินคาสาธารณูปโภค
10.1 คาไฟฟา
10.2 คาประปา
10.3 คาน้ําบาดาล
10.4 คาโทรศัพท
10.5 คาโทรศัพทเคลื่อนที่
10.6 คาบัตรเติมเงิน
10.7 คาบัตรโทรศัพท
10.8 คาบริการไปรษณีย โทรเลข
10.9 คาบริการสื่อสาร โทรคมนาคม
11. งานเบิกจายคาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ
11.1 ครูวิกฤติ/ประกันสังคม
11.2 นักการภารโรง/ประกันสังคม
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12.

13.

14.

11.3 ครูวิทย – คณิต/ประกันสังคม (โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ)
11.4 ครูอัตราจาง/ประกันสังคม (โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ)
งานเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
12.1 คาพิธีการทางศาสนา
12.2 คาจางทําความสะอาด
12.3 คาจางรักษาความปลอดภัย
งานเบิกจายคาใชสอย (ยกเวนคาจางเหมาบริการ)
13.1 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
13.2 คาเชาที่พัก
13.3 คาพาหนะ
13.4 คาใชจายที่จําเปนอื่น ๆ ที่ตองจายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ
งานเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม
14.1 คาสมนาคุณ
14.2 คาอาหาร
14.3 คาเชาที่พัก
14.4 คาเบี้ยเลี้ยง
14.5 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
14.6 คาลงทะเบียน
14.7 คาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปน
งานเบิกจายงบยุทธศาสตรจังหวัด (ยกเวนงบลงทุน)
งานเบิกจายงบประมาณหมวดรายจายอื่น
งานเบิกจายเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
งานวางฎีกาเบิกจายเงินงานพัสดุ
ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต กรณีไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถ

15.
16.
17.
18.
19.
ปฏิบัติงานได
20. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

17
นางเจริญศรี จําป ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานจัดทําสมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ และเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ
2. งานตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงิน
งบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
3. งานติดตามใบสําคัญลางหนี้จากหนวยงานภายในสังกัด และบุคคลภายนอก
4. งานตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิก – จายของหนวยงานในระบบ GFMIS
กับสมุดคูเบิกเงิน
5. งานจัดทํารายงานเงินรายไดแผนดิน สงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. งานรวบรวมใบเสร็จรับเงินจากโรงเรียนในสังกัด กรณีโรงเรียนรับโอนเงินอุดหนุนจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. งานจัดทําทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
8. งานวิเคราะหบัญชีดานรับ ดานจาย ดานทั่วไป
9. งานจัดทําใบสําคัญการลงบัญชี
9.1 ดานรับ
9.2 ดานจาย
9.3 ดานทั่วไป
10. งานบันทึกรายการบัญชีขั้นตน ประกอบดวย
10.1 สมุดเงินสด
10.2 สมุดเงินฝากธนาคาร
11. งานบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย ประกอบดวย
11.1 บัญชีแยกประเภททั่วไป
11.2 ทะเบียนคุมเงินรายไดแผนดิน
11.3 บัญชียอยเงินรายไดแผนดินนําสงคลัง
12. งานจัดทํารายงานการเงินประจําเดือน ประกอบดวย
12.1 งบทดลอง
12.2 รายงานรายไดคาใชจาย
12.3 รายงานเงินรับฝาก
12.4 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
12.5 รายละเอียดลูกหนี้(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
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13. งานจัดทํารายงานการเงินประจําป ประกอบดวย
13.1 งบแสดงฐานะการเงิน
13.2 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
13.3 งบกระแสเงินสด
14. งานจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางบัญชี
15. ปฏิบัติงานธุรการกลุม
16. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ ตําแหนงนักวิชาการพัสดุชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา
งานพัสดุ และรับผิดชอบงานเกี่ยวกับพัสดุ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
และโรงเรียน ในอําเภอสามพราน และ พุทธมณฑล ดังตอไปนี้
1. งานจัดซื้อวัสดุ จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
2. งานจัดจางพัสดุ จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
3. งานจัด ซื้อ พัส ดุ ในรายการงบลงทุน จากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และ
งบประมาณเบิกแทนกัน
4. งานจัด จา งรายการซอ มแซมครุภัณ ฑ จากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และ
งบประมาณเบิกแทนกัน
5. งานจัดจางการกอสราง ตอเติม ปรับปรุง และซอมแซม งบลงทุน รายการคาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
6. งานเบิกจายวัสดุ
7. งานเก็บรักษาวัสดุ
8. งานการตรวจสอบพัสดุประจําป
9. งานการจําหนายพัสดุ และการรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
10. งานจัดทําขอมูลผูขาย/ผูรับจางในระบบ GFMIS
11. งานจัดทําใบสั่งซื้อ (PO)
ในระบบ GFMIS ของสํานักงาน และโรงเรียนทุกหมวด
รายจาย
12. งานจัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
13. งานจัดทําทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อจาง
14. ใหขอมูลผลการกอหนี้ผูกพันและผลการเบิกจายเงิน
15. งานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
16. งานขอใชที่ราชพัสดุและขอใชที่ดินอื่น ๆ
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17. งานจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ
18. งานนําอาคาร/สิ่งปลูกสรางขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
19. งานจา งเหมาบริก ารพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
20. งานจางเหมาบริการพนักงานพิมพดีด/พนักงานการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
21. งานการคืนหลักประกันสัญญาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
22. งานการยืม การควบคุม และเก็บรักษาครุภัณฑ
23. งานการยืม การควบคุม เก็บรักษาวัสดุคงทนถาวร
24. งานจัดทําโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน
25. งานในระบบ อิเล็กทรอนิกส ( e – Goverment Procurement : e – GP)
26. งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง
27. งานการจําหนายอาคาร/สิ่งปลูกสราง
28. งานจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน/เบิกจายใบเสร็จรับเงิน
29. งานใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการงานพัสดุ แกบุคลกรในสํานักงาน และ
โรงเรียน
30. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ลําดับที่ 2 ในกรณีที่
ผูปฏิบัติหนาที่แทนอันดับที่ 1 ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
31. ปฏิบัติหนาที่แทน นายสันติ อินทิราวรนนท กรณีไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
32. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายสัน ติ อิน ทิร าวรนนท ตํ า แหนง เจา พนัก งานพัส ดุชํ า นาญงาน มีห นา ที ่ร ับ ผิด ชอบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ โรงเรียนใน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอ
บางเลน ดังตอไปนี้
1. งานจัดซื้อวัสดุ จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
2. งานจัดจางพัสดุ จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
3. งานจัด ซื ้อ พัส ดุ ในรายการงบลงทุน จากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และ
งบประมาณเบิกแทนกัน
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4. งานจัด จา งรายการซอ มแซมครุภ ัณ ฑ จากเงิน งบประมาณ เงิน นอกงบประมาณ และ
งบประมาณเบิกแทนกัน
5. งานจัดจางการกอสราง ตอเติม ปรับปรุง และซอมแซม งบลงทุน รายการคาที่ดิน และ
สิ่งกอสราง จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
6. งานจัดทําบัญชีวัสดุ
7. งานเบิกจายวัสดุ
8. งานเก็บรักษาวัสดุ
9. งานการตรวจสอบพัสดุประจําป
10. งานการจําหนายพัสดุ และการรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
11. งานจัดทําขอมูลผูขาย/ผูรับจางในระบบ GFMIS
12. งานจัดทําใบสั่งซื้อ (PO)
ในระบบ GFMIS ของสํานักงาน และโรงเรียนทุกหมวด
รายจาย
13. งานจัดทําทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจาง
14. งานจัดทําทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อจาง
15. ใหขอมูลผลการกอหนี้ผูกพันและผลการเบิกจายเงิน
16. งานจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง
17. งานขอใชที่ราชพัสดุและขอใชที่ดินอื่นๆ
18. งานจัดทําทะเบียนที่ราชพัสดุ
19. งานนําอาคาร/สิ่งปลูกสรางขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
20. งานจา งเหมาบริก ารพนัก งานรัก ษาความปลอดภัย ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
21. งานจางเหมาบริการพนักงานพิมพดีด/พนักงานการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
22. งานการคืนหลักประกันสัญญา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
23. งานการยืม การควบคุม และเก็บรักษาครุภัณฑ
24. งานการยืม การควบคุม เก็บรักษาวัสดุคงทนถาวร
25. งานจัดทําโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจาหนาที่พัสดุโรงเรียน
26. งานจัดทําทะเบียนการซอมครุภัณฑ
27. งานในระบบ อิเล็กทรอนิกส ( e – Goverment Procurement : e – GP)
28. งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสราง
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29.
30.
31.
32.
และโรงเรียน
33.
ปฏิบัติงานได
34.

งานการจําหนายอาคาร/สิ่งปลูกสราง
งานจัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย(รายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง)
งานจัดทํารายงานการใชใบเสร็จรับเงิน
งานใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการดําเนินการงานพัสดุ แกบุคลกรในสํานักงานงาน
ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ กรณีไมอยู หรือ อยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมนโยบายและแผน
กลุมนโยบายและแผน มีหนาที่ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริ หารและการจั ดการศึกษาจัดทํานโยบายและแผนพั ฒนาการศึ กษาใหสอดคล องกั บนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการทองถิ่น วิเคราะห
การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และแจงการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการใชจายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ดําเนินการ
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย
นายสมชัย ทาบสุวรรณ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุม นโยบายและแผน มีหนาทีว่ างแผน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง งานธุรการ กลุมงานขอมูลสารสนเทศ กลุมงานนโยบายและแผน
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ กลุมงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ และปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจาหนาทีใ่ นกลุมนโยบายและแผนใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย ทันตามกําหนดและมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห กลัน่ กรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของเจาหนาที่
ในกลุมนโยบายและแผน กอนนําเสนอผูบ ังคับบัญชา
3. วิเคราะห พิจารณาแกไขปญหา หรืออุปสรรคการปฏิบัติงานในกลุมนโยบายและแผนให
เปนไปดวยความโปรงใส
4. สนับสนุน ประสานงาน วางแผนการดําเนินงานเชิงนโยบายในกลุมนโยบายและแผน กับ
กลุมอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ และโรงเรียนในสังกัด
5. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูดานนโยบายและแผนใหแก หนวยงาน โรงเรียนและ
สวนราชการอืน่ ๆ
6. ใหคําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาทีร่ ะดับรองลงมาในกลุมนโยบาย
และแผน
7. ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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งานธุรการ / กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวณัฐชนก สมบูรณวงศ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะหวางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุมนโยบาย
และแผน
2. ศึกษา วิเคราะห ระบบงานสารบรรณของกลุมนโยบายและแผน ใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. ศึกษา วิเคราะห หนังสือราชการจากหนวยงานราชการหรือสถานศึกษา
4. งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือของกลุมนโยบายและแผน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
( e-office. e-Filing )
5. งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือลับ ของกลุมนโยบายและแผน ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
( e-office. e-Filing )
6. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน จาก website สํานักตาง ๆ ใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ดําเนินการจัดทําเว็บบล็อกขาวของกลุมนโยบายและแผน บนหนา website สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 http://www.edunkp2.org/
8. ดําเนินการจัดทําดูแล website ของกลุมนโยบายและแผน http://policy.edunkp2.org/
9. ควบคุมการใชโทรศัพททางไกล โทรสาร พรอมจัดทํารายการใหกลุมบริหาร
การเงินและสินทรัพย เพื่อดําเนินการเบิกจาย
10. ดําเนินการควบคุมบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ และควบคุมวันลาของขาราชการกลุม
นโยบายและแผน
11. ดําเนินการควบคุมเก็บรักษาและการเบิก-จายพัสดุของกลุมนโยบายและแผน
12. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนโยบายและแผน
13. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และผลงานของกลุมนโยบาย
และแผน ใหครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
14. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห กลั่นกรอง ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
15. จัดประชุมและจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
16. ติดตอ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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17. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
18. จัดทํารายงานการประชุมแจงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 และกลุมบุคคลที่เกี่ยวของทราบและดําเนินการ
19. ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมทางไกล vedio conference จาก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. ปฏิบัติงานแทนนางสาวอมรรัตน จินดา และนางสาวสิริพร แสงบุญเกิดกรณีไมอยู
หรืออยู แตไมสามารถปฏิบัติงานได
21. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกีย่ วของ
22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานขอมูลสารสนเทศ
นางสาวอมรรัตน จินดา ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 การจัดระบบฐานขอมูล
1.1.1 ศึกษาความตองการ ความจําเปน และประเภทขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน เพื่อตัดสินใจและกําหนดรูปแบบแนวทางการจัดระบบฐานขอมูล
1.1.2 ออกแบบระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนักเรียน
ฐานขอมูลสื่อการเรียน ฐานขอมูลครุภัณฑ อาคารสถานที่ ฐานขอมูลชุมชน ฯลฯ
1.2 การพัฒนาโปรแกรม
1.2.1 พัฒนาโปรแกรมตามความตองการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
จัดทําคูมือการใชโปรแกรม ทดลองใชโปรแกรม และประเมินผลการใชเพื่อปรับปรุงพัฒนา ประสาน
ใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชโปรแกรม
1.2.2 การจัดทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.3 วิเคราะหความตองการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Computer
Printer Scanner ฯลฯ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสาน
การจัดหากับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดใหมีการใชและบํารุง
2. งานประสานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT)
2.1 การติดตั้งและพัฒนาระบบ
2.2 ศึกษาสภาพการดําเนินการดานจัดระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่มีอยูเดิม
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2.3 ออกแบบ การพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้ง
ระบบและจัดทําคูมือการใชระบบ
2.4 ทดสอบ ประเมิน และปรับปรุงระบบ
2.5 ประสานใหมีการจัดพัฒนาบุคลากรผูใชระบบ
2.6 ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ดูแล และแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
3. การสนับสนุนการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร( ICT) เพื่อการเรียนรู
3.1 กําหนดกรอบสารสนเทศที่ควรนําเสนอรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห
ศักยภาพของวัสดุ ครุภัณฑทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในดานความเพียงพอ
3.2 ออกแบบการนําเสนอตามศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา เชน
Homepage,Web Page , CD – ROM, Diskettes ฯลฯ
3.3 ประสานกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุมสงเสริม
การศึกษาและโรงเรียน เพื่อรวมพัฒนา Software
3.4 นําเสนอสารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ เชน Internet
LAN โปรแกรมนําเสนอตาง ๆ
3.5 ใหบริการและสนับสนุนใหสถานศึกษามีการใชเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ( ICT) รูปแบบตาง ๆ บนเครือขาย
4. ศึกษา วิเคราะห ความตองการ ความจําเปน และประเภทขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียน วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุมนโยบายและแผน
5. ศึกษา วิเคราะห ออกแบบ วางแผนพัฒนารูปแบบการสํารวจขอมูลการจัดเก็บขอมูล
รวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผลขอมูลในโปรแกรม และการเสนอขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะห จัดทําโปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
6.1 ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษาในโปรแกรม OBEC
6.2 ขอมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรมบริหารสถานศึกษา SMIS/DATA CENTER
6.3 ขอมูลสิ่งกอสรางในโปรแกรม B OBEC
6.4 ขอมูลครุภัณฑในโปรแกรม M OBEC
7. ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานการดําเนินงานเกี่ยวกับขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
8. นําเสนอ เผยแพร และใหบริการขอมูลสารสนเทศ (AOC) แกโรงเรียน บุคลกร และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของบนเว็บไซดศูนยปฏิบตั ิการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานครปฐม เขต 2
9. ติดตาม ประเมินผล ปญหา อุปสรรค ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการนําเสนอและพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
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10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางศศิธร แรทอง กรณีไมอยู หรืออยู แตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานนโยบายและแผน
นางรัชนี เมตตา ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่รับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ปรับปรุงและพัฒนางาน ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอกฎหมาย แนวนโยบายและขอมูลสารสนเทศที่เกีย่ วของกับ
เขตพืน้ ที่ และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานและพัฒนาระบบตามบทบาทหนาที่
ที่รับผิดชอบ
3. งานวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา
3.1 ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ
เปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
3.2 จัดทําขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตองใช ในการวิเคราะหสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบ
ตอการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของเขตพืน้ ที่การศึกษา
3.3 เผยแพรและสนับสนุนใหหนวยงานในเขตพื้นทีก่ ารศึกษา นําขอมูลสารสนเทศไปใช
ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพรสูสาธารณชนรับทราบ
4. งานจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การจัดทําแผนกลยุทธ)
4.1 ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของเขตพืน้ ที่การศึกษา และศึกษารายงานขอมูล
สารสนเทศ ที่เกี่ยวของ
4.2 กําหนดกลยุทธจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 จัดทํารายละเอียดโครงสรางแผนงาน งาน/โครงการ/กิจกรรม
4.4 นําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4.5 เผยแพรประกาศตอสาธารณชน และผูมีสวนเกี่ยวของทราบ
5. งานแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด โดย ศึกษา วิเคราะห แผนยุทธศาสตรจังหวัดและ
จัดทําแผนงาน /งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนายุทธศาสตรจังหวัด
6. งานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการการศึกษาประจําป
ของจังหวัด โดยศึกษา วิเคราะห ประสานการดําเนินงานกับผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม
รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัตกิ ารการศึกษาประจําป
ของจังหวัด
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7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
7.1 ศึกษารายละเอียดงบประมาณที่จะไดรับจัดสรรจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.2 วิเคราะหเปาหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษาทบทวน
กลยุทธ เพื่อปรับแผนงาน/งาน/โครงการ ใหสอดคลองกับเปาหมายผลการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่
การศึกษา ตามที่ไดทํารางขอตกลงไวกับสํานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัตกิ ารประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน/งาน
โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่จะไดรับ และเงินนอกงบประมาณที่ทําแผนระดมทรัพยากรไว
7.4 นําเสนอแผนปฏิบัติการขอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
7.5 เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชน และสถานศึกษารับทราบ
7.6 สนับสนุนชวยเหลือใหสถานศึกษาจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัตกิ ารของ
สถานศึกษา
8. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอาํ นวยการกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 2 ในกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่
แทนอันดับที่ 1 ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด และนางศศิธร แรทอง กรณีไมอยู หรืออยู
แตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนชั้นเรียนรายป
2. ศึกษา วิเคราะห จัดทําแผนที่การศึกษา School Mapping
3. ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP)
4. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา
5. วิเคราะหจัดทําการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขอเปดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.)
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรัชนี เมตตา และนางสาวณัฐชนก สมบูรณวงศ กรณีไมอยู
หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานติดตามประเมินผลและรายงาน
นางศศิธร แรทอง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
1.1 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ ของเขตพื้นที่
การศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.
1.3 ศึกษา วิเคราะห ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. การประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน
2.1 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ ของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3. การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผน ดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษา วิเคราะห รายงานผลการดําเนินงานประจําปของเขตพื้นที่การศึกษาเสนอตอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานระบบอิเล็กทรอนิกสการติดตามและประเมินผล
4.1 การจัดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของ
สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส (e- mes)
5. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวอมรรัตน จินดา กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ
นายมานะ จุยสกุล ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหคาใชจาย การจัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง ( Medium
Tern Espendituer Framework : MTEF)
2. การจัดทําและเสนองบประมาณ
2.1 การวิเคราะห การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอย
และวัสดุ และคาสาธารณูปโภค) ดังนี้
2.1.1 งบประจํา เพื่อการบริหารทั่วไปและคาสาธารณูปโภค ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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2.1.2 เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา
กรณีไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
2.1.3 คาติดตั้ง ปรับปรุงซอมแซม ระบบไฟฟา - ประปา
2.1.4 คาซอมแซมอาคารเรียน สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุด และประสบอุบัติภัย
2.1.5 คาตอบแทนตรวจการจางและคุมงานกอสราง
2.1.6 คาซอมแซมจักรยานยืมเรียน
2.2 วิเคราะหขอมูล เพื่อจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาครุภัณฑทดี่ ินและ
สิ่งกอสราง ดังนี้
2.2.1 คาครุภัณฑของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.2.2 คาที่ดินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.2.3 คาสิ่งกอสรางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.2.4 คาปรับปรุง ซอมแซมอาคารเรียน สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุด และประสบอุบัติภัย
2.2.5 คาติดตั้ง ปรับปรุง ซอมแซมระบบไฟฟา - ประปา
2.2.6 การขอเงินชดเชยคางานกอสรางตามแบบปรับราคา (คา K)
3. การบริหารงบประมาณ
3.1 การขอใชเงินเหลือจายของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
3.3 การติดตามการใชจายงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.1 การจัดทําแผนพัฒนา 3 ปขององคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
4.2 ประสานงานเพื่อขอการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ., อบต และเทศบาล
5. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอาํ นวยการกลุมนโยบายและแผน ลําดับที่ 1 กรณีไมอยู หรืออยูแตไม
สามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางกัญญา อิ่มใจ กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางกัญญา อิม่ ใจ ตําแหนงเจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานจัดทําและเสนอของบประมาณ
1.1 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดําเนินงาน (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)ดังนี้
1.1.1 คาเชาบานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1.2 คาเชาที่ดินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
1.1.3 คาติดตั้งโทรศัพทของสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
1.1.4 คาตอบแทนจางนักการภารโรงของสถานศึกษา
1.1.5 คาจางเหมาพาหนะรับ – สงนักเรียน
1.1.6 คาจางครูรายเดือน
1.1.7 คาตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพทองถิ่น
1.1.8 คาเบี้ยเลี้ยง ทีพ่ ักและคาพาหนะของสถานศึกษา
1.1.9 คาสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
1.2 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร
- คาตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 วิเคราะห จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
1.3.1 เงินอุดหนุนปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
1.3.2 เงินอุดหนุนคาอาหารสําหรับนักเรียนประจําพักนอน
1.4 จัดสรรงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินของสถานศึกษา
1.5 จัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการศึกษาปฐมวัยและโรงเรียนขนาดเล็ก
2. งานจัดทําขอตกลงผลการปฏิบัติงาน
2.1 ประสานงานกลุมงานนโยบายและแผน จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2.2 สนับสนุน ชวยเหลือสถานศึกษาใหจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
2.3 จัดทํารางขอตกลงผลการปฏิบัติงาน ระหวางเขตพืน้ ที่การศึกษากับ สพฐ.
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ปฏิบัติหนาที่แทนนายมานะ จุย สกุล กรณีไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
4. ปฏิบัติงานรวมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุม/กลุมงานที่เกี่ยวของ
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมบริหารงานบุคคล
กลุมบริหารงานบุคคล มีหนาที่วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอนและการออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร สงเสริม ยกยอง เชิดชูเกียรติและ
พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดําเนินงานวินยั อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ
ปฏิบัติงานเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน
กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปทเี่ กี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสายพิน กรรณสูต ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัตหิ นาที่ผูอํานวยการกลุม บริหารงานบุคคล มีหนาที่วางแผน ควบคุม กํากับ ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุง กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง กลุมงานสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุมงานพัฒนาบุคคล กลุมงานวินยั และ
นิติการกลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และงานธุรการ รวมทั้งติดตามประเมินผล
ประสานงานกับกลุมงานตาง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
1. กําหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา
แนะนํา และชวยแกปญหาเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูใตบังคับบัญชา รายงานผลงาน ปญหา หรือวิธีการแกปญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอขอมูล
หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
2. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงแกผูที่เกีย่ วของ และติดตอประสานงานกับ
สวนราชการ หรือผูเกี่ยวกับของในเรื่องเกีย่ วกับงานในความรับผิดชอบ
3. วิเคราะห กลัน่ กรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็น
ของเจาหนาทีใ่ นกลุมบริหารงานบุคคล กอนนําเสนอผูบ ังคับบัญชา
4. เปนผูแทนของกลุมหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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งานธุรการ / กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นางพิมพา บานเย็น ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ระบบงานสารบรรณ
1.1 งานลงทะเบียนรับ – สงหนังสือของกลุมบริหารงานบุคคล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e – Filing )
1.2 ลงทะเบียนรับ – สงหนังสือลับ ของกลุมบริหารงานบุคคล ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e – Filing )
1.3 ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุม บริหารงานบุคคลจาก Website สพฐ.
Website สํานักตาง ๆ ใน สพฐ. และ Website สํานักงาน ก.ค.ศ.
1.4 เสนอหนังสือราชการ
1.5 ควบคุมระบบงานสารบรรณ
1.6 จัดทําทะเบียนคุมหนังสือราชการ (ภายนอก,ภายใน, หนวยงานอื่น)
1.7 วิเคราะหระบบงานสารบรรณกลางของกลุม
1.8 งานทําลายหนังสือราชการ
2. รายงานการบริหารงานบุคคล
2.1 วางแผน
2.2 จัดทํา
2.3 เผยแพรใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. การจัดทํารายงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. งานขอมูล
4.1 รวบรวมและรายงานขอมูล P – OBEC
4.2 รายงานขอมูลการบริหารงานบุคคลประจําป
5. ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษา
5.1 วางแผนการประชุม
5.2 ประสานงานการประชุม
5.3 จัดประชุม
5.4 รายงานผลการประชุม
6. งานประชุมภายในกลุม
7. งานประชาสัมพันธ
8. ปฏิบัติหนาที่แทนนางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
นางสาวรําไพ โตอดิเทพย ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
9. การจัดทําสถิติและขอมูลอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. วิเคราะหภารกิจและแผนอัตรากําลังคนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. วิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใชตามความจําเปน
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑและแผนอัตรากําลังของสถานศึกษา
12. มาตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐของขาราชการครู ลูกจางประจําและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
13. วิเคราะหการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
14. วิเคราะหการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15. การจัดทําขอมูลแบบสํารวจตาง ๆ
16. การประเมินเพือ่ ขอเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.นครปฐม เขต 2
17. ปฏิบัติหนาที่แทน นางเสาวภา คนเทีย่ ง และนางสุดา กลับสติ กรณีไมอยูหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางเสาวภา คนเที่ยง ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การใหมแี ละเลื่อนวิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ
2. การใหมแี ละเลื่อนวิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ / รอง ผอ. เชี่ยวชาญ
3. งานแจงเวียนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ลงทะเบียนรับเรื่องในกลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
5. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวรําไพ โตอดิเทพย และนางสุดา กลับสติ
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสุดา กลับสติ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การใหมแี ละเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการ
2. การใหมแี ละเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
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3. การใหมแี ละเลื่อนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
ของสายงานบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก
4. การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ รอง ผอ.ชํานาญการพิเศษ /
ผอ.ชํานาญการพิเศษ
5. งานแจงเวียนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางรําไพ โตอดิเทพยและนางเสาวภา คนเที่ยง
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
นายวุฒพิ งศ เรืองวงษ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการคัดเลือกและสอบคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งหรือเลื่อนและแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงขาราชการครู สายงานบริหารในสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
2. ดําเนินการยายและแตงตั้ง หรือเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครู สายงานบริหารใน
สถานศึกษา
3. การยายผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษา และตางเขตพื้นที่
การศึกษา
4. การรักษาการในตําแหนงหรือรักษาราชการแทนตําแหนงสายงานบริหารสถานศึกษา และ
สายงานบริหารในสถานศึกษา
5. การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 การเกษียณอายุราชการ
5.2 มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
7. การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
8. การโอนขาราชการ ลูกจางประจํา และการขอกลับเขารับราชการ
9. แจงเวียนระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของ
10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวภาวิดา ออนนาน กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวภาวิดา ออนนาน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. ดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
2. ดําเนินการบรรจุแตงตั้งบุคคลผูสอบแขงขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกใหเขารับราชการ
เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
3. ดําเนินการรายงานผลการทดลองปฏิบัตหิ นาที่ราชการ
4. ดําเนินการยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน
ภายในเขตพืน้ ที่การศึกษาและตางเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
5. ดําเนินการใหขาราชการครูชวยราชการภายในเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและตางเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ดําเนินการตรวจสอบประวัติและความประพฤติของขาราชการบรรจุใหม
7. การออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.1 การลาออกจากราชการ
7.2 การใหออกจากราชการ
7.3 การออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
8. การตายของขาราชการ ลูกจางประจํา และบุคลากรทางการศึกษา
9. การตอสัญญาจางครูชาวตางประเทศ
10. แจงเวียนระเบียบ กฎหมายที่เกีย่ วของ
11. ปฏิบัติหนาที่แทน นายวุฒิพงศ เรืองวงษ กรณีทไี่ มอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสุวิมล สุรัตนเรืองชัย ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ดําเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการประจําปและกรณีพิเศษ
2. ดําเนินงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําปและกรณีพิเศษ
3. ดําเนินการแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
4. ดําเนินการแกไขคําสั่งเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา
5. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นคาตอบแทนพนักงานราชการ
6. ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจําป
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7. ดําเนินการใหขาราชการและลูกจางประจําไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
8. การควบคุมการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
9. การขออนุญาตลา และเบิกจายเงินเดือนระหวางลาในสวนที่เกิน 60 วันทําการ
10. ควบคุมวันลาและการขออนุญาตลาทุกประเภทของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
11. ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
อําเภอนครชัยศรี อําเภอพุทธมณฑล และลูกจางประจํา ดังนี้
11.1 การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางประจํา
11.2 การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางประจํา
11.3 การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ
11.4 การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
11.5 การรับ – สงทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของขาราชการ
11.6 การจัดทําขอมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
11.7 การดําเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติขาราชการและลูกจางประจําที่ลาออก
จากราชการและถึงแกกรรม
12. ปฏิบัติหนาที่แทน นางวันทนีย ฆารโสภณ และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางวันทนีย ฆารโสภณ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการประจําป
2. ดําเนินการจัดทําบัญชีถือจายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปและเพิ่มเติม
3. ดําเนินการจัดทําบัญชีถือจายคาจางลูกจางประจํา ประจําป และเพิ่มเติม
4. จัดทําบัญชีถือจายเงินวิทยฐานะและเงินประจําตําแหนงขาราชการประจําปและเพิ่มเติม
5. ดําเนินการเกี่ยวกับคาตอบแทนรายเดือนของขาราชการ
6. ควบคุม – ตรวจสอบเปลี่ยนแปลงขอมูลในบัญชีแสดงรายชื่อ และอัตราเงินเดือน
ขาราชการและลูกจางประจํา (บัญชีหมายเลข 8)
7. จัดทําบัญชีการตัดโอนอัตราเงินเดือนขามหนวยเบิก
8. รายงานเงินเดือนเหลือจายประจําเดือนทุกเดือน
9. จัดทําหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจาย
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10. ปฏิบัติงานฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC
ในสวนของ จ.18
11. ดําเนินการจัดทําและปรับปรุงแกไขขอมูลบุคลากรภาครัฐ (สวัสดิการคารักษาพยาบาล) ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญในสังกัด
12. งานขออนุญาตลาอุปสมบท
13. การลาไปประกอบพิธีฮัจย
14. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสุวิมล สุรัตนเรืองชัย และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ประจําป
2. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณประจําปของขาราชการ
และลูกจางประจํา (หมวดฝมือ)
3. การจัดสงประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. การรับและการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ
5. การแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ – สกุล และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ
6. การจัดทําทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณของขาราชการและลูกจางประจํา
(หมวดฝมือ)
7. การแกไข วัน เดือน ปเกิด ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจางประจํา
8. ดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ของอําเภอบางเลน และอําเภอสามพราน ดังนี้
8.1 การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางประจํา
8.2 การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติขาราชการและลูกจางประจํา
8.3 การดําเนินการเปลี่ยนแปลงขอมูลในทะเบียนประวัติ
8.4 การใหบริการสําเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7
8.5 การรับ - สง ทะเบียนประวัติและ ก.พ. 7 ของขาราชการ
8.6 การจัดทําขอมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส
8.7 การดําเนินการเกี่ยวกับแฟมประวัติขาราชการและลูกจางประจําที่ลาออก
จากราชการและถึงแกกรรม
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9. ปฏิบัติงานฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC
ในสวนของทะเบียนประวัติ
10. งานขอพระราชทานเพลิงศพ
11. การขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
12. การขอยกเวนการเกณฑทหาร
13. การขอหนังสือรับรอง
14. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสุวิมล สุรัตนเรืองชัย และนางวันทนีย ฆารโสภณ
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานพัฒนาบุคลากร
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิศษ
มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานจัดทําแผน/โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ตําแหนงในสังกัด กรณีเตรียมเขาสูตําแหนงใหม
2. งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง
ในสายงานผูบริหารสถานศึกษา สายผูสอน รวมทั้งการอบรมลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว กรณีเขาสู
ตําแหนงใหมและกรณีประจําการ
3. งานประสานการดํ า เนิน การจัด สรรงบประมาณสนับ สนุน สง เสริม การพัฒ นาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนมืออาชีพ
4. งานดํ า เนิน โครงการยกระดับ คุณ ภาพครูทั ้ง ระบบตามแผนปฏิบ ัต ิก ารไทยเขม แข็ง
ประจําปงบประมาณ 2553 - 2555
5. งานโครงการจัดระบบพัฒนาครูเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูรายบุคคล
6. งานโครงการฝกอบรมยกระดับคุณภาพครู ใหเปนครูดี ครูเกง มีคุณภาพ คุณธรรม
7. งานโครงการพัฒนาครูดี ครูเกง Master Teacher
8. งานโครงการพัฒนาระบบนิเทศแนวใหม
9. งานโครงการจัดตั้งศูนยประสานงานและศูนยเครือขายการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับ
คุณภาพครู
10. งานสงเสริมยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง
11. งานดานการยกยองเชิดชูเกียรติผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในคุรุสภาเขตพื้นที่
การศึกษา
12. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
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13. งานสารบรรณของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
14. งานจัดงานวันครูในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
15. งานจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน แผนและงบประมาณประจําปเสนอตอคณะกรรมการ
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
16. ปฏิบัติหนาที่แทน นางนิ่มนวล ลีลาวิวัฒน และนางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไมอยูหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางนิ่มนวล ลีลาวิวัฒน ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานจัดทําแผน/โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ตําแหนงในสังกัด กรณีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
2. งานดําเนินการฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนง
ในสายงานผูบริหารสถานศึกษา สายผูสอน กรณีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3. งานประสานการดํ า เนิน การจัด สรรงบประมาณสนับ สนุน สง เสริม การพัฒ นาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนมืออาชีพ
4. งานโครงการเสริมสรางความเขมแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา
5. งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
5.1 การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
5.2 การสงเสริมความมั่นคงและผดุงความเปนธรรมในการประกอบวิชาชีพ
6. งานลาศึกษาตอของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. งานประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล
8. งานการขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาของเครือขายการพัฒนาวิชาชีพใน
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
9. งานดา นการพัฒ นาวิช าชีพ และผู ป ระกอบวิช าชีพ ทางการศึก ษาในคุร ุส ภาเขตพื้น ที่
การศึกษา
10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล และนางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไมอยู
หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

40
นางบุญปลูก เกิดเขียว ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานจัดทําแผน/โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ตําแหนงในสังกัด กรณีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งและเลื่อนใหมี
วิทยฐานะ
2. งานฝกอบรมและพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตําแหนงในสายงาน
ผูบริหารสถานศึกษาและสายผูสอน กรณีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้ง
และเลื่อนใหมีวิทยฐานะ
3. งานประสานการดํ า เนิน การจัด สรรงบประมาณสนับ สนุน สง เสริม การพัฒ นาของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพเปนมืออาชีพ
4. งานประสานและสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม ประชุม
สัมมนาตามโครงการตาง ๆ
5. งานพัฒนาครูดวยระบบ E-Training
6. การขออนุญาตใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานทั้งในและตางประเทศ
7. งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ
8. งานจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของกลุมบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล นางนิ่มนวล ลีลาวิวัฒน และนางพิมพา
บานเย็น กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานวินยั และนิติการ
นางวรรณารัตน สุคนธนิตย ตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในเขตอําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพรานและในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
ทางราชการ
2. ตรวจสอบ พิจารณา กลั่นกรองงานของเจาหนาที่ในกลุมงานวินัยและนิติการที่นําเสนอ
และบันทึกความเห็นเสนอตอผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
3. ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
3.1 การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา
ของ สวนราชการ และลูกจางชั่วคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
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3.2 การรองทุกข
3.3 การอุทธรณ
3.4 การรองเรียนตาง ๆ
3.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
3.6 การประสานงานในการฟองคดีอาญา คดีแพง การตรวจสอบทรัพยสิน ของลูกหนี้
ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
3.7 การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
3.8 ใหความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
3.9 ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
3.10 ใหคําปรึกษาแนะนํากฎหมายระเบียบตาง ๆ แกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ลูก จา งประจํา ลูก จางชั่วคราว และขาราชการบํา นาญในสังกัด สํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2
3.11 การสงเสริม สนับสนุน และการปองปราบผูกระทําผิดวินัย
3.12 ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล กรณีไมอยูหรืออยูแต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
3.13 ปฏิบัติหนาที่แทนนางสาววริมน ฟอลเล็ต กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
3.14 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตําแหนง นิติกรปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบงานในเขตอําเภอ บางเลนและอําเภอพุทธมณฑล ดังนี้
1. วางแผนการปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคของ
ทางราชการ
2. ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2.1 การดําเนินการทางวินยั ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําของ
สวนราชการและลูกจางชัว่ คราวในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษานครปฐม เขต 2
2.2 การรองทุกข
2.3 การอุทธรณ
2.4 การรองเรียนตาง ๆ
2.5 ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ของรัฐ
2.6 การประสานงานในการฟองคดีอาญา คดีแพง การตรวจสอบทรัพยสิน ของลูกหนี้
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ตามคําพิพากษาและการบังคับคดี
2.7 การพิจารณาและการดําเนินคดีปกครอง
2.8 ใหความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแกไข
ปรับปรุงระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
2.9 ใหความเห็นเกี่ยวกับการจัดทํานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
2.10 ใหคําปรึกษาแนะนํากฎหมายระเบียบตาง ๆ แกขาราชการครูและบุคลากร
ทาง การศึก ษา ลูก จา งประจํา ลูก จา งชั่ว คราว และขา ราชการบํา นาญในสัง กัด สํา นัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2
2.11 การสงเสริม สนับสนุนและการปองปราบผูกระทําผิดวินัย
2.12 ปฏิบัติหนาที่แทน นางวรรณารัตน สุคนธนิตย กรณีไมอยูหรืออยูแต
ไมสามารถปฏิบัติงานได
2.13 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีหนาที่สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย สง เสริม และสนับ สนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคก รชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นประสานและสงเสริมองคการปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถ
จัด การศึก ษาสอดคลองกับ นโยบายและมาตรฐานการศึก ษา สง เสริมการจัด การศึก ษาสํา หรับผูพิก าร
ดอยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร การพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน และ
งานกิจการนักเรียนอื่น สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการปองกันและ
แกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไขและคุมครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
งานระบบดูแ ลชว ยเหลือ นัก เรีย น วิเ ทศสัม พัน ธ ประสานสง เสริม การศึก ษากับ การศาสนา และ
การวัฒนธรรม สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นประสานและ
สงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
นางสาวนิตยา จันทรคณาโชค ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีหนาที่ วางแผน ควบคุม กํากับ
ตรวจสอบใหคําแนะนํา ปรับปรุง สงเสริมการปฏิบัติงานของขาราชการในกลุมใหถูกตองเรียบรอย
เสร็จ ตามกํ า หนดอยา งมีค ุณ ภาพ เปน ไปตามนโยบาย ระเบีย บแบบแผนของทางราชการ อัน
ประกอบดวย กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา และกลุมงานกิจการนักเรียน กลุมงานกิจการ
พิเศษ และงานธุรการ รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานงานกับกลุมตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ดังนี้
1. กําหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา
และชว ยแกป ญ หาเกี ่ย วกับ การปฏิบ ัต ิง าน รวมทั ้ง ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของ
ผูใตบังคับบัญชารายงานผลงาน ปญหา หรือวิธีการแกปญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอขอมูล
หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานในความรับผิดชอบตอผูบังคับบัญชา
2. ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงแกผูเกี่ยวของ และติดตอประสานงานกับสวนราชการหรือ
ผูเกี่ยวของในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
3. วิเคราะห กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของ
ขาราชการในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษากอนนําเสนอผูบังคับบัญชา
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4. เปนผูแทนของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 ในคณะกรรมการ คณะอนุก รรมการ หรือ คณะทํ า งานในเรื ่อ งที่
เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบตามที่ไดรับมอบหมาย
5. การจัดวางระบบควบคุมภายในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการ
นางเยาวรัตน เพาะพืช ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห ระบบงานสารบรรณของกลุมฯใหเหมาะสมและสอดคลอง กับระบบงาน
สารบรรณของ สพป.
2. ศึกษา วิเคราะหวางแผนจัดระบบขอมูลสารบรรณ และการบริหารงานของกลุมฯ
3. ศึกษา วิเคราะห ประสานงาน/รวบรวม/สรุป ขอมูล แผนงาน งาน โครงการของกลุมฯ
4. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือของกลุมฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filling)
5. ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือลับของกลุมฯ ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filling)
6. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมฯ จาก Website ของ สพฐ. หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอก สพป.
7. ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมฯ
8. ประสานการดําเนินงานการประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสาร ภายในกลุมฯ บุคลากร
ครู สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
9. ดําเนินการขึ้นเว็บไซดของกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแจงสถานศึกษา และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
10. เบิก-จาย/เก็บรักษาวัสดุสํานักงานของกลุมฯ
11. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการและระเบียบราชการตาง ๆ
12. จัดทํา/รายงาน บัญชีวันลาของบุคลากรในกลุมฯ
13. ปฏิบัติหนาที่แทน นายกําธร ศรีวราสาสน กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได.
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมงานคุณภาพการจัดการศึกษา
นางศุภนา โพธิ์อุบล ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 การจัดทําแผนกําหนดที่ตั้งสถานศึกษา
1.2 การกําหนดเขตพื้นที่บริหารของสถานศึกษา
1.3 จัดทําบัญชีรายชื่อเด็กอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
1.4 ประสานงานกับสถานศึกษาเกี่ยวกับการรับนักเรียน การติดตามเด็กเขาเรียน ติดตาม
นักเรียนออกกลางคันมาเขาเรียน และการจําหนายนักเรียน
1.5 จัดทําประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรร
โอกาสเขาศึกษาตอระหวางสถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับประจําปการศึกษา
1.6 การตรวจสอบวุฒิ และการเทียบโอนการศึกษา
1.7 การขออนุญาตเปดหองเรียนพิเศษในสถานศึกษา
1.8 การเก็บหลักฐานทางการศึกษา จัดเก็บ ดูแลรักษาแผนขอมูลแสดงผลการจบของ
ผูจบการศึกษา
1.9 การปด – เปดภาคเรียน
1.10 การแกไขทะเบียนนักเรียน
1.11 การรณรงคใหนักเรียนเรียนตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ
2. งานสงเสริมแหลงเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถิ่น
3. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสุพิชฌาย แปงทา กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางกรองขวัญ สุโธ ตําแนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การประเมินคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน
2. งานสงเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ เด็กที่มีความบกพรอง เด็กดอยโอกาส เด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ
3. งานวิเทศสัมพันธ
4. งานประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
5. การดําเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางศุภนา โพธิ์อุบล กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสุพิชฌาย แปงทา ตําแหนงนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาน
ประกอบการ ฯลฯ
2. งานคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน นักเรียนตามโควตา และโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3. การประกวดและแขงขันทุกประเภท
4. งานประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลอง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
5. การดําเนินงานแจงประกาศยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนของหนวยงานตาง ๆ
6. ปฏิบัติหนาที่แทน นางกรองขวัญ สุโธ กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน
นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ตําแนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมสุขภาพอนามัย
2. งานสงเสริมกิจการแนะแนว
3. งานสงเสริมประชาธิปไตย
4. การจัดทําและรวบรวมการดําเนินงานโรงเรียนดีประจําตําบล
5. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวสมปอง ชากร กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสมปอง ชากร ตําแนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
2. งานสงเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร
3. งานวินัยนักเรียน
4. การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
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5. งานสงเสริมการพิทักษสิทธิเด็กและเยาวชน
6. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเดนทุกประเภท
7. การประงาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
8. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
9. ปฏิบัติหนาที่แทนนางสาววีรวรรณ เจริญสุข กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานกิจการพิเศษ
นายกําธร ศรีวราสาสน ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.1 กองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1.2 กองทุนเงินยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.)
1.3 ทุนทุกประเภท
2. งานสงเสริมกิจกรรมพิเศษ และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติหนาที่แทน นางศิลามล เทียนสมบัติ และนางเยาวรัตน เพาะพืช กรณีไมอยูหรือ
อยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางศิลามล เทียนสมบัติ ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และโรคเอดส
2. งานสงเสริมการปองกันแกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
3. งานความมั่นคงของชาติ
4. ปฏิบัติหนาที่แทน นายกําธร ศรีวราสาสน กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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หนวยตรวจสอบภายใน
หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่สอบทานการปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 และสถานศึก ษาในสัง กัด โดยมีอํ า นาจในการเขา ถึง ขอ มูล เอกสาร
หลักฐาน ทรัพยสินและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะดานการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของสวนราชการ กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานดานการ
ตรวจสอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
นางสาววันทนา ทิพยจันทร ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
ปฏิบ ัต ิห นา ที ่ผู อํ า นวยการหนว ยตรวจสอบภายใน มีห นา ที ่ ดํ า เนิน การศึก ษา วิเ คราะห
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานงบประมาณ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบ
อิเ ล็กทรอนิก ส (GFMIS) ดานการจัด ซื้อ จัด จาง การดํา เนินการตามโครงการ กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การบริหารจัดการดานการเงินดวย
แผนปฏิ บัติการของสถานศึก ษาในสัง กัด เพื ่อ นํ า ขอ มูล มาเสนอขอ ตรวจพบและขอ เสนอแนะใหแ ก
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และผูอํานวยการสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อทราบผลการดําเนินงาน ตลอดจนตรวจแนะนําการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย การใชจายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การเสนอแนะวิธีปองกันการรั่วไหล
และการทุจริต หรือรายรับตาง ๆ ของทางราชการ เพื่อใหการดําเนินงานตรวจสอบภายใน ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
1. รับผิดชอบการบริหารงานตรวจสอบ และบุคลากรในหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. พิจารณาและสอบทานการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป กอนนําเสนอผูมีอํานาจ
3. สอบทานการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
4. สอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยตรวจสอบภายใน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. จัดวางระบบการควบคุมภายในของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
6. ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบการตรวจสอบการดําเนินงาน
7. สอบทานความถูกตองในการจัดทํางบเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 (งบดําเนินงาน งบลงทุน เงินอุดหนุน)
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8. สงเสริม สนับสนุนใหความรูและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ
แกหนวยงาน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวนวลลออ ไทยนิยม กรณีไมอยูหรือยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนวลลออ ไทยนิย ม ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ลงทะเบียนรับ - สง หนังสือลับ ของหนวยตรวจสอบภายในดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(E-Filing)
3. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับงานของหนวยตรวจสอบภายในจากเว็บไซตของ สพฐ. และ
เว็บไซตตาง ๆ
4. ประสานกับกลุมงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ ประชาสัมพันธ ขอมูล
ขาวสารของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. รับผิดชอบในงานการตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
6. ศึกษา วิเคราะหสภาพการดําเนินงานและแนวทางการตรวจสอบดานการเงิน และบัญชี
ตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหนาที่ที่ถูกตอง และมีความนาเชื่อถือของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
7. สงเสริม สนับสนุน ใหความรูและแนวปฏิบัติแกสถานศึกษา เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
และการดําเนินงานดานการบริหารงบประมาณและการควบคุมภายใน
8. จัดทําเครื่องมือและมาตรฐานการตรวจสอบ
9. ดําเนินการตรวจสอบ
9.1 ระบบการเงิน ไดแก การรับ - จาย การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง เ พื่อใหเปนไป
ตามระเบียบ กฎหมาย กําหนด
9.2 ระบบบัญชี ไดแก การตรวจสอบระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินที่ถูกตอง
และเปนปจจุบัน
10. สอบทานความถูกตองในการจัดทํางบเดือน (งบกลาง รายการสวัสดิการตาง ๆ เงินทด
รองราชการ) ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
11. สอบทานความถูกตองของระบบการเงิน การบัญชี ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด
12. รายงานและติดตามผลการตรวจสอบโดยการวิเคราะหและสรุปผลการตรวจสอบ
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13. จัดทําเว็บไซตของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
14. ปฏิบัติหนาที่แทนผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ มส งเสริม สถานศึ ก ษาเอกชน มีห นาที่ กํา กั บ ดูแ ล ประสาน ส ง เสริ มและสนับสนุ น
สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหและเงินทดแทน
ตามกฎหมาย วาดวยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกําหนด ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชน
ตามที่กฎหมายกําหนด
นางสาวพนิดา คลอสวัสดิ์ ตําแหนงนักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่
กํ า กับ ติด ตาม ตรวจสอบ ใหข อ เสนอแนะ ปรับ ปรุง แกไ ขปญ หาการปฏิบ ัต ิง านของกลุ ม สง เสริม
สถานศึกษาเอกชน อันประกอบดวย งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน งาน
สงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานสูงมากในงานดานการศึกษา ปฏิบัติงาน
ที่ตองตัดสินใจหรือปญหาที่ยากมาก และงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน
อื่นๆ ดังนี้
1. การรองเรียน รองทุกข ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
2. การควบคุมภายในของกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
3. การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
4. การอุดหนุนเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแกผูอํานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5. งานคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
6. งานสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ
นางสาวปวรรณ แกววิริยะกิจกูล ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูง ในงานดานการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือปญหาที่ยาก และปฏิบัติงาน
อื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. งานการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน
2. งานขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
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3. การของบประมาณ การเบิกจาย และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายรายบุคคล
4. การของบประมาณ การเบิกจายและรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนคาใชจายตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ
5. การของบประมาณ การเบิกจาย และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
6. การของบประมาณ การเบิกจาย และรายงานการเบิกจายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)
7. การอุดหนุนสื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
8. การอุดหนุนคาตอบแทนพิเศษครูท่ีสอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
9. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพครูโรงเรียนเอกชน ประเภท 1 ประเภท 2
10. การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ครูชาวตางประเทศโรงเรียนเอกชน
ในระบบ และนอกระบบ
11. การรับรองการทํางานและการเปลี่ยนแปลงประเภทหนังสือเดินทางของครูชาว
ตางประเทศ
12. เก็บรวบรวม และรายงานการแตงตั้ง – ถอดถอนครูชาวตางประเทศโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ และนอกระบบ
13. การรับรองนักเรียนชาวตางประเทศ
14. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน กรณีไมอยูหรือยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางวรรณี แสงศรี ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ ประสบการณ
และความชํานาญงานสูง ในงานดานการศึกษา ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือปญหาที่ยาก และปฏิบัติ
งานอื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยมีหนาที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. งานสงเสริมการขอจัดตั้ง ดําเนินการและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
(ในระบบและนอกระบบ)
1.1 การขอจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน/ การขอรับใบอนุญาตใหจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
การมอบอํานาจ
1.2 การแตงตั้งผูทําการแทน และการขอเปลี่ยนแปลงผูลงนามแทนผูรับใบอนุญาต
ใหจัดตั้งสถานศึกษา
1.3 การขอโอนกิจการสถานศึกษา
1.4 การขอหยุดทําการสอนชั่วคราว
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1.5 การขอยายสถานที่ต้ังสถานศึกษา
1.6 การขอขยายหลักสูตรหรือเพิ่มหลักสูตร
1.7 การขอเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน
1.8 การขอใชตราโรงเรียน อักษรยอ
1.9 การขอใชแบบแปลนกอสรางอาคารเรียน
1.10 การขอใชอาคารเรียน อาคารประกอบ และขอเพิ่มความจุนักเรียน
1.11 การขอเปลี่ยนแปลงคาธรรมเนียมการเรียนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.12 การขอเปดสอนภาคเรียนฤดูรอน
1.13 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
1.14 การขอเปลี่ยนแปลงเวลาทําการสอน
1.15 การขอใชเครื่องแบบนักเรียน
1.16 การขอเปดเปนสถานศึกษาวิชาทหาร
1.17 การขอเลิกดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
1.18 การเพิกถอนใบนุญาต
2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญและครู
โรงเรียนเอกชน
3. การตรวจสอบคุณวุฒิ การรับรองความรู และการขออนุญาตออกใบสุทธิเกิน 10 ป
4. การแตงตั้ง – ถอนนายทะเบียนวัดผลการศึกษาของโรงเรียน
5. การขอยกเวนการเขารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน
6. การสงเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
7. การตรวจสอบ รายงาน และขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนเอกชน
8. การตรวจสอบกระบวนการแตงตั้ง ถอดถอน ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ผูอํานวยการ
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ
9. เก็บรวบรวม และรายงานการแตงตั้ง - ถอดถอนครูโรงเรียนเอกชน
10. ปฏิบัติหนาที่แทน นางสุนีย เทศสมบูรณ กรณีไมอยูหรือยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
11 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสุนีย เทศสมบูรณ ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ โดยใชความรู ความสามารถ
ประสบการณและความชํานาญสูงในงานบริหารจัดการภายในสํานักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป
 หาทีย่ าก และปฏิบัตงิ านอืน่ ตามทีไ่ ดรับมอบหมายโดย มีหนาทีค่ วาม
ปฏิบัติงานที่ตอ งตัดสินใจหรือแกปญ
รับผิดชอบ การปฏิบัติ ดังตอไปนี้คือ
1. เบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลและออกหนังสือรับรองสิทธิคารักษาพยาบาล
2. เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
3. เบิกเงินสวัสดิการเงินชวยเหลือบุตร
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5. การขอรับเงินทดแทนครูโรงเรียนเอกชน
6. การขอซื้อแบบพิมพสถานศึกษาเอกชน
7. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
8. การยกยองชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
9. ปฏิบัติหนาที่แทน นางวรรณี แสงศรี กรณีไมอยูหรือยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
......(วาง).................................... ตําแหนง ...................................... มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
(ทุกคนในกลุมรับผิดชอบ)
1. ลงทะเบียนรับ-สงเอกสารอีเล็กทรอนิกส (e-office, e-filing)
2. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนจาก website สพฐ. และ
website สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
3. ลงทะเบียนรับ – สง หนังสือลับ ของกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชนดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e – Filing)
4. การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
5. ประสานงานกับกลุมงาน หนวยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
6. แจงเวียนหนังสือภายในกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
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กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นายธีระพงษ ศรีโพธิ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมนิเทศ
ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา มี ห น า ที่ ควบคุ ม ดู แ ล นิ เ ทศ ติ ด ตามและส ง เสริ ม
การปฏิบัติงานของขาราชการภายในกลุม ฯ ใหถูกตองเรียบรอย เสร็จตามกําหนดเวลาอยางมีคุณภาพ
เปนไปตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ พิจารณากลั่นกรอง บันทึกความเห็นตาง ๆ
กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประกอบดวยงาน
ดังตอไปนี้
1. การบริหารและจัดการกลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ปฏิบัติงานในกลุมฯ
3. การนิเทศการศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและกระบวนการเรียนรู
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. การสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
9. การวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร
10. การประสานงานทางวิชาการ และงานบริการทางการศึกษา
11. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนเอกชน
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจําอําเภอ โรงเรียนดีประจําตําบล
12. การนิเทศ วิเคราะห วิจยั พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูกลุม สาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและงานธุรการ
นางสาวพัชรี ยันตรีสงิ ห วิทยฐานะศึกษานิเทศกเชีย่ วชาญ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา
กลุมงานเลขานุการ และบริหารงานกลุมงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตรการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
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4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศ
9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุมงานเลขา ฯ
10. งานโครงการพิเศษ
11. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนพุทธรักษา
จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดทาตําหนัก
2) โรงเรียนวัดไทร
3) โรงเรียนคลองทางหลวง
4) โรงเรียนวัดนอย
5) โรงเรียนวัดหวยตะโก
6) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
7) โรงเรียนวัดบอตะกั่ว
8) โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
9) โรงเรียนวัดศีรษะทอง
12. การดูแล บริการและประสานงานทางวิชาการแกโรงเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี
13. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเปน
ลําดับที่ 1 ในกรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
14. ปฏิบัติหนาที่แทน นางกุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
15. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางกุลธิดา ปญญาจิรวุฒิ วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความ
รับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานขอมูลดานการนิเทศและวิชาการ
2. การวางแผนและพัฒนาแผน ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา
3. การรวบรวม ประมวล วิเคราะหขอมูลการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลและรายงาน
การนิเทศการศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. การนิเทศ วิเคราะห วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
6. การนิเทศ พัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชวงชั้นที่ 1 - 2

57
7. งานโครงการพิเศษ
8. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนพุทธมณฑล
จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดสาลวัน
2) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
3) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
4) โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ ฯ
5) โรงเรียนวัดมะเกลือ
6) โรงเรียนบานคลองโยง
7) โรงเรียนบานคลองสวัสดิ์
8) โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ
9. งานผูชวยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
10. การดูแล บริการและประสานงานทางวิชาการแกโรงเรียนในเขตอําเภอพุทธมณฑล
11. การปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห และนายไชยากาล เพชรชัด
กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
12. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานธุรการ
นางพรทิพย นิลวัตถา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ปฏิบัติหนาที่หัวหนา
กลุมงานธุรการ มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิเคราะหสภาพของกลุมและออกแบบระบบงานสารบรรณใหสอดคลองกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. การศึกษาวิเคราะห วางแผนจัดระบบขอมูลสารสนเทศและบริหารงานเพื่อการบริการ
3. การดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
4. การจัดทําบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง รวบรวม สถิติการมา
ปฏิบัติงานและการลาของขาราชการและลูกจาง
5. การตรวจสอบสถิติการลาในปงบประมาณ / จํานวนวันลา / จํานวนวันทําการ
6. การจัดวางระบบควบคุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. การจัดทําสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในกลุมนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการควบคุมภายใน
8. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพงานภายในกลุมงานธุรการ
9. การลงทะเบียนรับ – สง หนังสือของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) จัดเก็บสําเนาคือเจาของเรื่อง
10. การลงทะเบียนหนังสือจากหนวยงาน / สถานศึกษา
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11. การตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวของกับกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จาก
Website สพฐ. และ Website สํานักตาง ๆ ใน สพฐ.
12. การสํารวจหนังสือราชการทีครบอายุราชการ แตงตั้งกรรมการทําลายหนังสือ
13. การจัดพิมพ สําเนา ถายเอกสาร
14. งานพัสดุ ครุภัณฑ
15. งานกิจกรรม 5 ส.
16. การประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงาน หนวยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุม
17. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
นางกนกรัตน สุพรรณอวม วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หัวหนา
กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการและนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
2. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1-3
3. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิเทศหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพือ่ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
5. นิเทศการจัดการเรียนรูโรงเรียนขนาดเล็ก
6. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานภายในกลุมงาน และระหวางกลุมงาน
สนองตอบตอการประกันคุณภาพภายใน และนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
7. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
8. การกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุมงานพัฒนาหลักสูตร
9. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมคุโรงเรียนเพชรจินดา
จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก
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1) โรงเรียนบานคลองจินดา
2) โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ
3) โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
4) โรงเรียนวัดจินดาราม
5) โรงเรียนวัดปรีดาราม
6) โรงเรียนบานตากแดด
7) โรงเรียนบานพาดหมอน
8) โรงเรียนบานฉาง
9) โรงเรียนวัดวังน้ําขาว
10) โรงเรียนบานดอนทอง
11) โรงเรียนบานคลองใหม
12) โรงเรียนวัดบางชางเหนือ
10. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แกโรงเรียนในเขตอําเภอสามพราน
11. การปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวรุงทิวา วัฒนวงศ กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
12. การปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมนิเทศฯ เปนลําดับที่ 4 ในกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่แทน
อันดับที่ 3 ไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการและนิเทศกระบวนการเรียนรู การปฏิรูปการเรียนรู
2. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิเทศกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
3. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหวางกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
4. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาตามโครงการโรงเรียนเรียนรวม
นักเรียนที่มีความสามารถและมีความตองการพิเศษ
5. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานเพศศึกษา
6. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
7. การวิจยั และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
8. การประสานองคกรทุกภาคสวนใหมีสว นรวมพัฒนากระบวนการเรียนรู
9. การนิเทศพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ)
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
10. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนหวยพลู
จํานวน 7 โรงเรียน ไดแก
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1) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
2) โรงเรียนบานหวยพลู
3) โรงเรียนวัดสําโรง
4) โรงเรียนวัดลานตากฟา
5) โรงเรียนบานคลองบางกระจัน
6) โรงเรียนวัดกลาง
7) โรงเรียนวัดบางพระ
11. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแกโรงเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี
12. การปฏิบัติหนาที่แทน นางกฤษณาวรรณ ชื่นคา กรณีที่ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรุงทิวา วัฒนวงศ วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการ และนิเทศหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและการศึกษา
ปฐมวัย
2. การวิจยั พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และกระบวนการเรียนรู
3. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
4. การประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนขนาดเล็ก
5. การวิจยั และพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การประสานงานองคกรทุกภาคสวนใหมสี วนรวมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
8. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนบางเลนใต
จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดลําพญา
2) โรงเรียนวัดนราภิรมย
3) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4) โรงเรียนวัดสวางอารมณ
5) โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
6) โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
7) โรงเรียนบานนราภิรมย
8) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
9. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแกโรงเรียนในเขตอําเภอบางเลน
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10. การปฏิบัติหนาที่แทน นางกนกรัตน สุพรรณอวม กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
11. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางกฤษณาวรรณ ชื่นคา วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการและนิเทศกระบวนการเรียนรู การปฏิรูปการเรียนรู
2. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิเทศหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา
4. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาดานหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระหวางกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ
5. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการสงเสริมศักยภาพการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู บูรณาการแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
7. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานการสหกรณสูการเรียนการสอน
8. การประสาน สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานคุมครอบสิทธิผูบริโภค
9. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
1. การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนรวมศูนยการศึกษาพิเศษ
2. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การประสานองคกรทุกภาคสวน ใหมีสวนรวมพัฒนากระบวนการเรียนรู
4. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนแหลมบัว
จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
2) โรงเรียนวัดทุงนอย
3) โรงเรียนวัดโคกเขมา
4) โรงเรียนวัดทองไทร
5) โรงเรียนบานหวยกรด
6) โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
7) โรงเรียนวัดละมุด
8) โรงเรียนบานลานแหลม
5. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแกโรงเรียนในเขตอําเภอนครชัยศรี
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6. การปฏิบัติหนาที่แทน นายศักดิ์สิทธิ์ มะลิวัลย กรณีที่ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
16. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นายไชยากาล เพชรชัด วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หวั หนา
กลุมงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การสงเสริมและพัฒนาระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา
2. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน และประสานความรวมมือกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
3. การสงเสริม พัฒนาวิธีการวัดและเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา
4. การสงเสริมและพัฒนาการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียน
5. การวิเคราะห วิจยั เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การนิเทศและวิจยั พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูและการประเมินผล
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
7. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
8. การวิจยั และพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
9. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนบางเลน
จํานวน 12 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนบานบางเลน
2) โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล
3) โรงเรียนวัดเกษมสุริยมั นาจ
4) โรงเรียนบานไผคอกวัว
5) โรงเรียนวัดผาสุการาม
6) โรงเรียนวัดบางปลา
7) โรงเรียนวัดเกาะแรต
8) โรงเรียนตลาดเกาะแรต
9) โรงเรียนวัดลาดสะแก
10) โรงเรียนวัดดอนยอ
11) โรงเรียนวัดลานคา
12) โรงเรียนบานหนองปรง
10. การปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมนิเทศฯ อันดับที่ 3 กรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่แทนอับดับที่ 2
ไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
11. การปฏิบัติหนาที่แทน นางสันทนา พูลพัฒน กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
12. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาวมณกาญจน ทองใย วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่
ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผูเรียน
2. การสงเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
3. การสงเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในมิติดานการคิด
4. การสงเสริมและพัฒนากลุมสาระการเรียนรู
5. การสงเสริมและพัฒนาการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
6. การวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูและการประเมินผล
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
8. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดสวางอารมณ
2) โรงเรียนวัดตุกตา
3) โรงเรียนวัดกลางบางแกว
4) โรงเรียนวัดไทยาวาส
5) โรงเรียนวัดประชานาถ
6) โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
7) โรงเรียนวัดงิ้วราย
8) โรงเรียนวัดกกตาล
9) โรงเรียนวัดสัมปทวน
11. การปฏิบัติหนาที่แทน นายไชยากาล เพชรชัด กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
12. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสันทนา พูลพัฒน วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
การประสานการวิจัยทางการศึกษา
การสงเสริมวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
การจัดทําและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
การสงเสริมและพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค
การวิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
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7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูและการประเมินผล
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ และการศึกษาปฐมวัย
8. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนไรขิงพัฒนา
จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดดอนหวาย
2) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
3) โรงเรียนคลองบางกระทึก
4) โรงเรียนบานบางเตย
5) โรงเรียนบานหอมเกร็ด
6) โรงเรียนวัดทาพูด
7) โรงเรียนวัดไรขิง
8) โรงเรียนบานทาตลาด
9) โรงเรียนวัดทรงคะนอง
10) โรงเรียนบานเพลินวัฒนา
11) โรงเรียนบานกระทุมลม
11. การปฏิบัติหนาที่แทน นางสาวมณกาญจน ทองใย กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานสงเสริม พัฒนาสือ่ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายชลอ เอี่ยมสอาด วิทยฐานะศึกษานิเทศกชาํ นาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุมงาน
สงเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. การสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่
1-2 คณิตศาสตรทุกชวงชั้น
4. การบริหารจัดการศูนยรวมสื่อ (คลังนวัตกรรม)
5. การพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน
6. การพัฒนาการจัดการความรูขององคกร (KM)
7. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพภายในกลุมงานสงเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนเพชรบัวงาม อําเภอบาง
เลน จํานวน 11 โรงเรียน ไดแก
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1) โรงเรียนวัดโพธิ์
2) โรงเรียนวัดบัวหวั่น
3) โรงเรียนวัดไผสามตําลึง
4) โรงเรียนตลาดเจริญสุข
5) โรงเรียนวัดไผจระเข
6) โรงเรียนวัดบอนใหญ
7) โรงเรียนวัดเกษตราราม
8) โรงเรียนบานหนองปรงกาญจนา
9) โรงเรียนวัดนิลเพชร
10) โรงเรียนวัดบางไผนารถ
11) โรงเรียนวัดบัวปากทา
9. การปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมนิเทศฯ อับดับที่ 5 กรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่แทนอับดับที่ 4
ไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
10. การปฏิบัติหนาที่แทน นายธีระพงษ ศรีโพธิ์ กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
11. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นายปรีชา สายค้ํา วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม งาน
สงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศ
4. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา
5. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานดูแลกลุมโรงเรียนเพชรทา
จีนกาวหนา จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดเชิงเลน
2) โรงเรียนบานบางมวง
3) โรงเรียนวัดบางชางใต
4) โรงเรียนบานบางประแดง
5) โรงเรียนบานดงเกตุ
6) โรงเรียนวัดทาขาม
7) โรงเรียนวัดเดชานุสรณ
8) โรงเรียนวัดสรรเพชญ
9) โรงเรียนบานหัวอาว
10) โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ
6. การปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนากลุมนิเทศฯ อันดับที่ 2 กรณีผูปฏิบัติหนาที่แทนอันดับที่ 1
ไมอยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
7. การปฏิบัติหนาที่แทนนางสาวรัตนา ศิริชยานันท กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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นางสาววิไลวรรณ โอรส วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. สงเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานดูแลโรงเรียนดีประจํา
อําเภอ โรงเรียนดีประจําตําบล และโรงเรียนสูมาตรฐานสากล
7. กํากับติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุมโรงเรียนหวยพลู จํานวน 7 โรงเรียน
ไดแก
1) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
2) โรงเรียนวัดลานตากฟา
3) โรงเรียนวัดสําโรง
4) โรงเรียนบานคลองบางกระทึก
5) โรงเรียนบานหวยพลู
6) โรงเรียนวัดกลาง
7) โรงเรียนวัดบางพระ
8. การปฏิบัติหนาที่แทนนางวิไลวรรณ ตรีชั้น กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรัตนา ศิริชยานันท วิทยฐานะศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานสงเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
6. การกํากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานกลุมโรงเรียนบางภาษี
จํานวน 8 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนตลาดรางกระทุม
2) โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
3) โรงเรียนบานรางปลาหมอ
4) โรงเรียนบานรางกระทุม
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5) โรงเรียนวัดรางกําหยาด
6) โรงเรียนบานคลองพระมอพิสัย
7) โรงเรียนวัดบางภาษี
8) โรงเรียนบานคลองนกกระทุง
7. การปฏิบัติหนาที่แทนนายปรีชา สายค้าํ กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติงานได
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
นางวิไลวรรณ ตรีช้ัน วิทยฐานะศึกษานิเทศกชาํ นาญการพิเศษ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
ดังตอไปนี้
1. งานศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และกลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย
5. การกํากับ ติดตามประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานกลุมโรงเรียนบางหลวง
จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก
1) โรงเรียนวัดบางหลวง
2) โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
3) โรงเรียนวัดบางนอยใน
4) โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
5) โรงเรียนบานไผหลวง
6) โรงเรียนบานหนองมะมวง
7) โรงเรียนวัดศิลามูล
8) โรงเรียนบานลาดหลวง
9) โรงเรียนวัดไผหูชาง
10) โรงเรียนบานไผลอม
6. การดําเนินการโครงการหองสมุดมีชีวิต
7. การปฏิบัติหนาที่แทน นางสาววิไลวรรณ โอรส กรณีไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

