คําสั่งสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 77 /2554
เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทน
…………………………..
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านของผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครปฐม เขต 2 เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดความคลองตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และทําใหงาน
มีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37 และ มาตรา 45 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วาดวยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 จึงยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 ที่ 223/2553 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทน สั่ง ณ วันที่ 28 เมษายน
2553 และมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอื่น
ให ร องผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ดังตอไปนี้
1. นายจิระชัย ทีคํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
1.1 กลุมบริหารงานบุคคล
1.1.1 งานธุรการ
1.1.2 กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- งานวางแผนอัตรากําลัง
1.1.3 กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1.1.4 กลุมงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1.2 งานนโยบายประกันประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา
1.3 งานประชุมของอําเภอสามพราน
1.4 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนพุทธรักษา และกลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา
ดังนี้
/ กลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา...
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กลุมโรงเรียนพุทธรักษา ประกอบดวย 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดทาตําหนัก
โรงเรียนวัดหวยตะโก โรงเรียนคลองทางหลวง โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดนอย โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
โรงเรียนวัดบอตะกั่ว โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม และโรงเรียนวัดศีรษะทอง
กลุมโรงเรียนทาจีนกาวหนา ประกอบดวย 10 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดเชิงเลน
โรงเรียนบานบางมวง โรงเรียนวัดบางชางใต โรงเรียนบานบางประแดง โรงเรียนบานดงเกตุ โรงเรียน
วั ด ท า ข า ม โรงเรี ย นวั ด เดชานุ ส รณ โรงเรี ย นวั ด สรรเพชญ โรงเรี ย นบ า นหั ว อ า ว และ โรงเรี ย น
บานคลองลัดออมใหญ
1.5 ปฏิบัติหนาที่แทน นายพิศิทธิ์ แพงศรีนธิ ิศ กรณีไมอยูห รืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
2. นางสาวอุบล รักการงาน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
2.1 กลุมอํานวยการ (กลุมงานบริหารการเงินและสินทรัพย)
2.2 งานประชุมของอําเภอบางเลน
2.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนบางหลวง และกลุมโรงเรียนเพชรบัวงาม
ดังนี้
กลุมโรงเรียนบางหลวง ประกอบดวย 10 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดบางหลวง
โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี โรงเรียนวัดบางนอยใน โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม โรงเรียนบานไผหลวง
โรงเรียนบานหนองมะมวง โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนบานลาดหลวง โรงเรียนวัดไผหูชาง และโรงเรียน
บานไผลอม
กลุ ม โรงเรี ย นเพชรบั ว งาม ประกอบดว ย 11 โรงเรีย น ไดแ ก โรงเรี ย นวั ด โพธิ์
โรงเรียนวัดไผสามตําลึง โรงเรียนวัดไผจรเข โรงเรียนวัดเกษตราราม โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียน
วัดบัวปากทา โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนตลาดเจริญสุข โรงเรียนวัดบอนใหญ โรงเรียนวัดบางไผนารถ
และโรงเรียนบานหนองปรงกาญจนา
2.4 ปฏิบัติหนาที่แทน นายวิเชียร ศรีแกวแฝก กรณีไมอยูหรืออยูแ ตไมสามารถ
ปฏิบัติงานได
3. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
3.1 กลุมนโยบายและแผน
3.1.1 งานนโยบายและแผน
3.1.2 งานวิเคราะหงบประมาณ
/ 3.1.3 งานขอมูลสารสนเทศ...
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3.1.3 งานขอมูลสารสนเทศ
3.1.4 งานติดตามและประเมินผล
3.1.5 งานธุรการ
3.2 งานประชุมของอําเภอพุทธมณฑล
3.3 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนบางเลนและกลุมโรงเรียนพุทธมณฑล ดังนี้
กลุมโรงเรียนบางเลน
ประกอบดวย 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานบางเลน
โรงเรียนประตูน้ําพระพิมล โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ โรงเรียนบานไผคอกวัว โรงเรียนวัดผาสุการาม
โรงเรียนวัดบางปลา โรงเรียนวัดเกาะแรต โรงเรียนตลาดเกาะแรต โรงเรียนวัดลาดสะแก โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดลานคา โรงเรียนบานหนองปรง
กลุ ม โรงเรี ย นพุ ท ธมณฑล ประกอบด ว ย 8 โรงเรี ย น ได แ ก โรงเรี ย นวั ด มะเกลื อ
โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบานคลองโยง โรงเรียนวัดสาลวัน
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
4. นายชนาวุฒิ กลัดแพ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
4.1 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
4.1.1 งานธุรการ
4.1.2 กลุมงานสงเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.1.3 กลุมงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
4.1.4 กลุมงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู
4.1.5 กลุมงานวัดและประเมินผลการศึกษา
4.1.6 กลุมงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
4.1.7 กลุมงานสงเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.2 งานโรงเรียนในฝน
4.3 งานนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 งานประชุมของอําเภอสามพราน
4.5 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนไรขิงพัฒนา และกลุมโรงเรียนเพชรจินดา ดังนี้
กลุมโรงเรียนไรขิงพัฒนา ประกอบดวย 11 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดดอนหวาย
โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนบานหอมเกร็ด โรงเรียนวัดหอมเกร็ด โรงเรียนบานบางเตย โรงเรียน
วัดทรงคนอง โรงเรียนวัดทาพูด โรงเรียนบานเพลินวัฒนา โรงเรียนบานกระทุมลม โรงเรียนวัดไรขิงและ
โรงเรียนบานทาตลาด
/ กลุมโรงเรียนเพชรจินดา...
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กลุมโรงเรียนเพชรจินดา ประกอบดวย 12 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดปรีดาราม
โรงเรียนวัดวังน้ําขาว โรงเรียนบานฉาง โรงเรียนบานพาดหมอน โรงเรียนวัดจินดาราม โรงเรียนบานตากแดด
โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม โรงเรียนบานคลองจินดา โรงเรียนบานดอนทอง
โรงเรียนบานคลองใหม และโรงเรียนวัดบางชางเหนือ
5. นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
5.1 กลุมบริหารงานบุคคล
5.1.1 กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง
- งานกําหนดตําแหนง (การใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา)
5.1.2 กลุมงานพัฒนาบุคคล
5.1.3 กลุมงานวินยั และนิติการ
5.1.4 กลุมงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
5.2 ศูนยราชการใสสะอาด
5.3 งานประชุมของอําเภอนครชัยศรี
5.4 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนบานหวยพลู และโรงเรียนแหลมบัว
ดังนี้
กลุมโรงเรียนบานหวยพลู ประกอบดวย 7 โรงเรียน ไดแกโรงเรียนบานหวยพลู
โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี โรงเรียนวัดลานตากฟา โรงเรียนวัดสําโรง โรงเรียนบานคลองบางกระจัน
โรงเรียนวัดกลาง และโรงเรียนวัดบางพระ
กลุมโรงเรียนแหลมบัว ประกอบดวย 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
โรงเรียนวัดทุงนอย โรงเรียนวัดโคกเขมา โรงเรียนวัดทองไทร โรงเรียนบานหวยกรด โรงเรียนวัดละมุด
โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม และโรงเรียนบานลานแหลม
5.5 ปฏิบัติหนาที่แทน นายจิระชัย ทีคํา กรณีไมอยูห รืออยูแ ตไมสามารถปฏิบัติงานได
6. นายสุชาติ แกวแสงอินทร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
6.1 กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
6.1.1 งานสงเสริมขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
6.1.2 งานสงเสริมและดําเนินการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน
6.1.3 งานสงเสริมดานการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
6.1.4 งานสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
6.1.5 งานสงเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน
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6.2 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนกลวยไม ดังนี้
กลุมโรงเรียนกลวยไม ประกอบดวย 27 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนจารุวรรณวิทยา
โรงเรียนสาธิตวิทยา โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย โรงเรียนเดชอนุสรณ โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนเจริญสุข
โรงเรียนเมงฮั้วกงฮัก โรงเรียนเมธา โรงเรียนเจี้ยนหัว โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ โรงเรียนเซนตแอนดรูว
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ โรงเรียนสุคนธีรวิทย โรงเรียนภัทรบุตร
โรงเรียนบวรธนวิทย โรงเรียนเอกดรุณ โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา โรงเรียนมารียอุปถัมภ โรงเรียนภัทรนุสรณ
โรงเรียนอนุบาลพรละมัย โรงเรียนฟาใสวิทยา โรงเรียนสกลวิทยา โรงเรียนอนุบาลหมูบานเด็กสานรัก
โรงเรียนอนุบาลเอื้อเพชร และโรงเรียนปณณวิชญ
7. นายบัณฑิต สุกก่ํา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
7.1 กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
7.1.1 งานธุรการ
7.1.2 กลุมงานสงเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา
7.1.3 กลุมงานสงเสริมกิจการนักเรียน
7.1.4 กลุมงานสงเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
7.1.5 กลุมงานสงเสริมกิจการพิเศษ
7.2 งานนโยบายประกันความปลอดภัย
7.3 งานยาเสพติด
7.4 ศูนยพิทกั ษและคุมครองสิทธิเด็ก
7.5 งานนโยบายประกันโอกาสทางการศึกษา
7.6 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
7.7 งานประชุมของอําเภอบางเลน
7.8 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนบางภาษี และกลุมโรงเรียนบางเลนใต
ดังนี้
กลุมโรงเรียนบางภาษี ประกอบดวย 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนตลาดรางกระทุม
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย โรงเรียนบานรางปลาหมอ โรงเรียนบานรางกระทุม โรงเรียนวัดรางกําหยาด โรงเรียน
บานคลองพระมอพิสัย โรงเรียนวัดบางภาษี และโรงเรียนบานคลองนกกระทุง
กลุมโรงเรียนบางเลนใต ประกอบดวย 8 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดนราภิรมย
โรงเรียนบานนราภิรมย โรงเรียนวัดพระมอพิสัย โรงเรียนวัดสวางอารมณ โรงเรียนวัดลําพญา โรงเรียน
วัดเวฬุวนาราม โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
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8. นายวิเชียร ศรีแกวแฝก รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 รับผิดชอบใหปฏิบัติราชการแทน
8.1 กลุมอํานวยการ
8.1.1 กลุมงานบริหารทั่วไป
8.1.2 กลุมงานประสานงาน
8.1.3 กลุมงานประชาสัมพันธ
8.2 งานนโยบายกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
8.3 งานประชุมของอําเภอนครชัยศรี
8.4 งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ดังนี้
กลุมโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ประกอบดวย 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัดสัมปทวน
โรงเรียนวัดกลางบางแกว โรงเรียนวัดตุกตา โรงเรียนวัดกลางครูเวียง โรงเรียนวัดกกตาล โรงเรียนวัดประชานาถ
โรงเรียนวัดไทยาวาส โรงเรียนวัดสวางอารมณ และโรงเรียนวัดงิ้วราย
8.5 ปฏิ บั ติ หน าที่ แทน นางสาวอุ บล รั กการงาน กรณี ไม อยู หรื ออยู แต ไม สามารถ
ปฏิบัติงานได
ทั้งนี้ ตั้งแตวนั ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

(นายรังสรรค อวนวิจิตร)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

