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กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขต ดาเนินการเกี่ยวกับงาน
ช่ว ยอานวยการ ดาเนิ น การเกี่ ย วกั บ อาคารสถานที่แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และยานพาหนะ จั ดระบบ
บริหารงานและพัฒนาองค์กรสานักงาน ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและส่ วนราชการในสังกัด เผยแพร่และให้ บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดาเนินงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่
งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางประทุมรัตน์ สร้อยพลอย ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่วางแผน ควบคุม กากับ
ตรวจสอบให้ ค าปรึ ก ษา ให้ ข้ อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา การปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม อ านวยการ
อันประกอบด้วยงานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม งานยานพาหนะ
งานการจั ด ระบบบริ หารส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา งานประสานงาน งานเลื อกตั้ งและสรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ งานประชาสั มพันธ์ งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
1. กาหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาและ
ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน รวมทั้ งนาเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. มอบหมายงาน ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอานวยการเสนอผู้
มีอานาจสั่งการ
3. ทาหน้าที่กากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในกลุ่มอานวยการ
4. พิจารณามอบหมายงานกรณีมีภารกิจเร่งด่วน หรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้
5. วิเคราะห์ กลั่นกรองงาน ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาเสนอความคิดเห็นเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
6. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบบัติงาน และวางแผนการดาเนินงานกับกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และโรงเรียนในสังกัด
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานสารบรรณ
นางจาเรียง แดงประพันธ์ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสารบรรณกลาง ดังนี้
1.1 กลุ่มอานวยการ
/ 1.2 กลุ่มนโยบายและแผน...
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1.2 กลุ่มนโยบายและแผน
1.3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.5 หน่วยตรวจสอบภายใน
2. การจัดทาหนังสือราชการ
3. ตรวจสอบรับงานจากระบบ e – Filing e - office Website ของ สพฐ. สานักต่าง ๆ ใน สพฐ.
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักงาน ก.ค.ศ.
4. การรับ – ส่ง เอกสารทางไปรษณีย์
5. การเก็บรักษา การให้ยืม และการทาลายหนังสือราชการ
6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวทัตธนันท์ พุ่มนุช ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานลงทะเบียนส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
1.1 กลุ่มอานวยการ
1.2 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2. งานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของสารบรรณกลาง ดังนี้
2.1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
2.2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2.3 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3. งานลงทะเบียนคาสั่ง ประกาศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
4. การลงทะเบียนหนังสือลับ
4.1 รับหนังสือลับ สารบรรณกลาง
4.2 รับ – ส่งหนังสือลับ ของกลุ่มอานวยการ
4.3 คาสั่งลับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. การจัดทาสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ
6. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
7. การจัดทาสมุดขออนุมัติไปราชการของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาและบุคลากรภายในกลุ่มอานวยการ
8. สาเนาหนังสือเวียน และหนังสือเวียนจากกลุ่มต่าง ๆ เวียนเพื่อทราบ
9. เบิก – จ่าย วัสดุสานักงานของกลุ่มอานวยการ
10. ตรวจสอบแฟ้มหนังสือเสนอ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบของกลุ่มอานวยการ
11. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจาเรียง แดงประพันธ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ งานช่วยอานวยการ...
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งานช่วยอานวยการ , งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การรับ - ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. งานประชุมภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
2.2 ประชุมรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม / หน่วย
2.3 ประชุมบุคลากรของกลุ่มอานวยการ
2.4 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
3. งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
4. งานนโยบายกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
5. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
6. งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสมพร ตุ้มกูล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวสมพร ตุ้มกูล ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การมอบหมายหน้าที่การงาน
งานเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา
งานคารับรองการปฏิบัติราชการ
การตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ
การลงนามในสมุดหมายเหตุรายวัน
การมอบอานาจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
การจัดสวัสดิการกรณีดังต่อไปนี้
8.1 บิดา – มารดาของผู้บริหารเสียชีวิต
8.2 บิดา – มารดา และคู่สมรสบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 2 เสียชีวิต
8.3 เบิกค่าหนังสือพิมพ์ และน้าดื่ม ของ สพป.นครปฐม เขต 2
9. การสั่งจองสมุดบันทึกสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ งานอาคารสถานที.่ ..
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งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม, งานยานพาหนะ
นางเบญจา มีพิณ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1.1 งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
1.2 งานบริการอาคารสถานที่
1.3 งานรักษาความปลอดภัย
2. งานปลูกต้นไม้แห่งชาติ
3. งานให้ความร่วมมือเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
4. งานยานพาหนะ
5. งานร่วมกิจกรรมและพิธีวันสาคัญต่างๆ
6. งานการกุศลต่าง ๆ
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานการจัดระบบบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานจัดระบบบริหาร
2. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3. งานมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5. การคัดเลือกผู้ทาคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
6. งานควบคุม เบิกจ่ายการสาเนาเอกสารของ สพป.นครปฐม เขต 2
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการลาดับที่ 1 กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
8. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานประสานงาน , งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
2. งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
3. งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
3.1 การสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
/ 3.2งานเลือกตั้ง...
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3.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
3.3 งานเลือกตั้งคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) และ
สรรหาคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.4 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. สจ. อบจ. , อบต.
5. งานสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2
6. งานควบคุมภายใน
7. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ 2 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ลาดับที่ 1 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
8. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเบญจา มีพิณ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
นางนวเนตร ยอดอุดม ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
1.1 การสร้างเครือข่ายภายใน – ภายนอกองค์กร
1.2 จัดทาทะเบียนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2.1 เผยแพร่ ข้อมูล กิจกรรมและผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
2.2 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
1) จัดทาดูแลเว็บไซต์ ของกลุ่มอานวยการ http:manage.edunkp2.org/
2) จัดทาดูแลบล็อกข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ บนหน้าเว็บไซต์ของ สพป.
นครปฐม เขต 2 http:www.edunkp2.org/
3) จัดทาข่าวสาร เอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และจัดทา
ดูแลเว็บไซต์ ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
http:newscenter.edunkp2.org/
4. งานอื่น ๆ
4.1 งานช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยต่างๆ
4.2 ให้ความร่วมมือเก็บรวบรวมงานวิจัยหรือเผยแพร่งานวิจัย
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรุ่งนภา สุรารักษ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ นางรุ่งนภา สุรารักษ์...
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นางรุ่งนภา สุรารักษ์ ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.1 เผยแพร่ ข้อมูล กิจกรรมและผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทาทะเบียนและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.3 บริการข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน
2. งานอื่น ๆ
2.1 ควบคุม – เบิกค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง
2.2 งานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
2.3 งานขอความร่วมมือจาหน่ายสิ่งของต่าง ๆ
2.4 งานจัดมุมเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนวเนตร ยอดอุดม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายก้องเกียรติ ชาววัฒนา ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
สพม.เขต 9 ช่วยราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ขับรถยนต์สาหรับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการต่าง ๆ
2. ประสานงานคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. รับ – ส่งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ
5. ปฏิบัติงานลงทะเบียนรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณกลาง
6. ตรวจสอบรับงานจากระบบ e – Filing e - office Website ของ สพฐ. สานักต่าง ๆ ใน สพฐ.
7. งานบันทึกการใช้รถยนต์ประจาวัน
8. งานขอเบิกน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น และวัสดุอื่น ๆ
9. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
10. งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายชาติชาย แก้วรักษ์ ตาแหน่งช่างปูน ชั้น 2 โรงเรียนวัดไร่ขิง ช่วยราชการ สพป.
นครปฐม เขต 2 มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ขับรถยนต์ส่วนกลางของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ในการไปราชการต่าง ๆ
2. ประสานติดต่อคลังจังหวัดนครปฐม
3. ประสานงานธนาคารกรุงไทยและส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. รับ – ส่งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา และอื่น ๆ
5. งานรับ – ส่งเอกสารไปอาเภอบางเลน
/ 6. งานบันทึกการใช้รถยนต์...
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6.
7.
8.
ประสิทธิภาพ
9.
10.

งานบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจาวัน
งานขอเบิกน้ามันเชื้อเพลิง น้ามันหล่อลื่น และวัสดุอื่น ๆ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมี
งานดูแล รักษาความสะอาดรถยนต์ส่วนกลาง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ กลุ่มนโยบายและแผน...
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กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการท้องถิ่น วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของโรงเรียน และแจ้งการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผน ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติงาน
ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางรัชนี เมตตา ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่วางแผน ควบคุม กากับ ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง งานธุรการ กลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มงาน
ติดตามประเมินผลและรายงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการ
ดาเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผล ประสานงานกับกลุ่มงาน
ต่าง ๆ ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทันตามกาหนดและมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
3. วิเคราะห์ พิจารณาแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคการปฏิบัติงานในกลุ่มนโยบายและแผนให้
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
4. สนับสนุน ประสานงาน วางแผนการดาเนินงานเชิงนโยบายในกลุ่มนโยบายและแผน
กับกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในสังกัด
5. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านนโยบายและแผนให้แก่ หน่วยงาน โรงเรียนและ
ส่วนราชการอื่น ๆ
6. ให้คาปรึกษา แนะนา ในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาในกลุ่มนโยบายและแผน
7. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
8. ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานธุรการ / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวณัฐ ชนก สมบูร ณ์ว งศ์ ต าแหน่ง เจ้า พนัก งานธุร การช านาญงาน มีห น้า ที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน
2. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบงานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับระบบงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
/ 3.ศึกษา วิเคราะห์
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3. ศึกษา วิเคราะห์ หนังสือราชการจากหน่วยงานราชการหรือสถานศึกษางานลงทะเบียน
รับ – ส่งหนังสือของกลุ่มนโยบายและแผน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing และ e-office )
4. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนโยบายและแผน จาก website สานักต่าง ๆ
ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ดาเนินการจัดทาดูแล website ของกลุ่มนโยบายและแผน http://policy.edunkp2.org/
6. ดาเนินการควบคุมบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ และควบคุมวันลาของข้าราชการ
กลุ่มนโยบายและแผน
7. ดาเนินการควบคุมเก็บรักษาและการเบิก -จ่ายพัสดุของกลุ่มนโยบายและแผน
8. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
9. ประสานการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนโยบายและแผน
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ
10. รวมรวบ ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อนาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 2
11. จัดประชุมและจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2
12. ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
14. จัดทารายงานการประชุมแจ้งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและดาเนินการ
15. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับและโอนสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน
16. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และเสนอขอ
สนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.และ
เทศบาล)
17. ปฏิบัติงานแทน นางศศิธร แร่ทอง กรณีไม่อยู่ หรืออยู่ แต่ไม่ สามารถปฏิบัติงานได้
18. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานนโยบายและแผน
นางสาวสิริพร แสงบุญเกิด ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนางานนโยบายและแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อกฎหมาย แนวนโยบายและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง กับเขต
พื้นที่ และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานและพัฒนาระบบตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ
/ ศึกษา วิเคราะห์…
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3. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาพัฒนานโยบายทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายและแผนการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
4. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นต้องใช้ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของเขตพื้นที่การศึกษา และเผยแพร่และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา นาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาแผนกลยุทธ์ ของ
เขตพื้นที่การศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ของเขตพื้นที่การศึกษา และ
สนับสนุนช่วยเหลือให้สถานศึกษาจัดทาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
7. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด และแผนงาน/งาน/โครงการ/
กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์จังหวัด
8. ศึกษา วิเคราะห์ แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และจัดทาแผนปฏิบัติการศึกษาประจาปีของ
จังหวัด ประสานการดาเนินงานกับผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม
9. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนปฏิบัติการ
การศึกษาประจาปีของจังหวัด
10. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนชั้นเรียนรายปี
11. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาแผนที่การศึกษา (School Mapping)
12. ศึกษา วิเคราะห์และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา
13. วิเคราะห์จัดทาการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ของเขตพื้นที่
การศึกษา และสรุป ผลการดาเนิน งานตัว ชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณของเขตพื้นที่
การศึกษา
15. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัญญา อิ่มใจ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม /กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
นางศศิธร แร่ทอง ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
1.1. ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ ของเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของ สพฐ.
1.3 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
1.4 ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค 6 และหน่วยงานอื่นๆ
/ 2. การประเมินผล…
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2. การประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน
- ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ ของเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
3. การรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายและแผน ดาเนินการดังนี้
- ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการดาเนินงานประจาปีของเขตพื้นที่การศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
4. งานระบบอิเล็กทรอนิกส์การติดตามและประเมินผล
- การจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- mes)
5. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทาข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP)
6. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวณัฐชนก สมบูรณ์วงศ์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
นางกัญญา อิ่มใจ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การจัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium
Tern Espendituer Framework : MTEF)
2. การจัดทาและเสนองบประมาณ
2.1 การวิเคราะห์ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) ดังนี้
- งบประจา เพื่อการบริหารทั่วไปและค่าสาธารณูปโภค ของ สพป.นครปฐม เขต 2
- ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา กรณี
ได้รับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ
- ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุด และประสบอุบัติภัย
- ค่าตอบแทนตรวจการจ้างและคุมงานก่อสร้าง
- ค่าเช่าบ้านของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ค่าเช่าที่ดินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าติดตั้งโทรศัพท์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
- ค่าตอบแทนวิทยากรสอนวิชาชีพท้องถิ่น
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
- ค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
- ค่าติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
/ 2.2 วิเคราะห์ข้อมูล...
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
- ค่าครุภัณฑ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าที่ดินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าสิ่งก่อสร้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
- ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชารุด และประสบอุบัติภัย
- การขอเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามแบบปรับราคา (ค่า K)
2.3 วิเคราะห์ จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.4 วิเคราะห์ จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี้
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน
- เงินอุดหนุนค่าอาหารสาหรับนักเรียนประจาพักนอน
- เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
3. การบริหารงบประมาณ
3.1 การขอใช้เงินเหลือจ่ายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3.2 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2548
4. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลาดับที่ 1 กรณีไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวอมรรัตน์ จินดา และนางสาวสิริพร แสงบุญเกิด กรณีไม่อยู่
หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ จินดา ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ตามคาสั่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 220/2556 สั่ง ณ วันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2556
2. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกัญญา อิ่มใจ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน ลาดับที่ 2 กรณีไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องหรือตาม
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา...
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
การศึก ษาในระบบ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย ส่ง เสริม และสนับ สนุน การจัด
การศึก ษาขั ้น พื้น ฐานของบุค คล ครอบครัว องค์ก ารชุม ชน องค์ก รวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบัน สัง คมอื่น ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นให้ส ามาร ถจัด
การศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ด้อย
โอกาสและมีความสามารถพิเศษ ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงาน
กิจการนักเรียนอื่น ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ประสานการป้องกันและแก้ไขการ
ใช้ส ารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน วิเทศสัมพันธ์ ประสานส่งเสริมการศึกษากับการศาสนา และการวัฒนธรรม ส่งเสริม
แหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มี
บทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
นางสาวพัชรา กิจปฐมมงคล ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่ วางแผน ควบคุม กากับ
ตรวจสอบ ให้คาแนะนา ปรับปรุง ส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มให้ถูกต้องเรียบร้อย เสร็จ
ตามกาหนดอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันประกอบด้วย
กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา กลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มงานกิจการพิเศษ และงานธุรการ
รวมทั้งติดตาม ประเมินผล ประสานงานกับกลุ่มต่าง ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
๑. กาหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน รวมทั้งนาเสนอข้อมูล
หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บั งคับบัญชา
๒. ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วนราชการหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
๓. วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาบันทึกความเห็นของ
ข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. เป็นผู้แทนของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
งานในความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ งานธุรการ...
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งานธุรการ
นางเยาวรัตน์ เพาะพืช ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ระบบงานสารบรรณของกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
และสอดคล้อง กับระบบงานสารบรรณของ สพป.
๒. ศึกษา วิเคราะห์วางแผนจัดระบบข้อมูลสารบรรณ และการบริหารงานของกลุ่ม ส่งเสริม
การจัดการศึกษา
3. ศึกษา วิเคราะห์งานของกลุ่ม ประสานงาน/รวบรวม/สรุป และรายงานข้อมูลแผนงาน
งานโครงการของกลุ่มฯ
๔. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Filing และ e-office )
๕. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือลับของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Filing และ e-office )
๖. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฯ จาก Website ของ สพฐ. หน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก สพป.
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มฯ
๘. ประสานการดาเนินงานการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ภายในกลุ่มฯ บุคลากรอื่ น
ครู สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป
๙. ดาเนินการขึ้นเว็บไซด์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐. เบิก-จ่าย/เก็บรักษาวัสดุสานักงานของกลุ่มฯ
๑๑. จัดเก็บเอกสารหนังสือราชการและระเบียบราชการต่าง ๆ
๑๒. จัดทา/รายงาน บัญชีวันลาของบุคลากรในกลุ่มฯ
๑๓. การจัดวางระบบควบคุมภายใน
๑๔. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกาธร ศรีวราสาสน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานคุณภาพการจัดการศึกษา
นางศุภนา โพธิ์อุบล ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. การจัดการศึกษาในระบบ
1.1 งานส่งเสริมให้มีการกาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
1.2 การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ย ง และเด็กออกกลางคัน
1.3 งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
/ - การตรวจสอบวุฒิ…
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- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
- การซื้อแบบพิมพ์
๒. การศึกษานอกระบบ
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย
- การให้การอนุญาตสานักงาน กศน.จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มี ความจาเป็น ไม่
สามารถเรียนในระบบได้
2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
๓. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบัน ที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกาหนด
แนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทะเบียน
๕. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค)
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุพิชฌาย์ แป้งทา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางกรองขวัญ แซ่เฮง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. งานส่งเสริมการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับขั้นพื้นฐาน
- ระดับเขต ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
๒. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ที่มีความสามารถพิเศษ
๓. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.1 งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานออกคาสั่ง แก้ไขคาสั่ง ยกเลิกคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.
๕.
๖.
๗.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ)
งานจัดการศึกษาสาหรับแลกเปลี่ยน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครอบครัวอุปถัมภ์)
ปฏิบัติหน้าที่แทน นางศุภนา โพธิ์อุบล กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นางสุพิชฌาย์ แป้งทา ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
/ ๒. งานส่งเสริมและสนับสนุน…
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๒. งานส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตาพิเศษ
- การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
- การแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกแห่งประเทศไทย
- การคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อ
๓. การประกวดและแข่งขันโครงการคุณธรรม จริยธรรม
๔. งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้อง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
๕. การดาเนินงานแจ้งประกาศยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนของหน่วยงานต่าง ๆ
๖. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ระดับชาติ)
๗. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางกรองขวัญ แซ่เฮง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๒. งานส่งเสริมกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
นักศึกษาวิชาทหาร
๓. งานวินัยนักเรียน
๔. การอนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
๕. การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นทุกประเภท
๖. งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
– การจัดงานวันฉลองวันเด็กแห่งชาติ
– การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถานศึกษา
– การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
๗. งานด้านความปลอดภัยของนักเรียน
๘. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
๙. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววีรวรรณ เจริญสุข กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววีรวรรณ เจริญสุข ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
1.1 โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
/ 1.2 โครงการเงินทุนหมุนเวียน…
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1.2 โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
1.3 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
1.4 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
1.5 การเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ อาทิเช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ไข้หวัดใหญ่ ฯลฯ
1.6 ส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน/ส้วมจังหวัดนครปฐม
1.7 โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
1.8 โครงการ สพป.อ่อนหวาน
1.9 โครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีของ สพฐ.
๑.10 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๑.11 โครงการ อย.น้อย
๑.12 งานทันตสุขภาพ
๑.13 ภาวะโภชนาการนักเรียน
๑.14 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานสุขภาพ
2. งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
3. งานส่งเสริมสนับสนุนประชาธิปไตยในสถานศึกษา
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานสภานักเรียนในสถานศึกษา
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานกิจการพิเศษ
นางศิลามล เทียนสมบัติ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ในสถานศึกษา
๒. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๓. งานความมั่นคงของชาติ
- งานโครงการจัดการศึกษาในหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
- งานโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
- งานส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ชายแดน
๔. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกาธร ศรีวราสาสน์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายกาธร ศรีวราสาสน์ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑.1 กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
/ 1.2 กองทุนเงินยืม...
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1.2 กองทุนเงินยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
1.3 ทุนการศึกษานักเรียนทุกประเภท
๒. งานส่งเสริมกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๓. นักเรียนประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๔. งานวิเทศสัมพันธ์
๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางศิลามล เทียนสมบัติ และนางเยาวรัตน์ เพาะพืช กรณีไม่อยู่หรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ กลุ่มบริหารงานบุคคล...
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ สรรหา
บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินงาน
บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและพัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนิ นคดีของรัฐ ปฏิบัติงานเลขานุการ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่า
และเกณฑ์การประเมิน ผลงานสาหรับ ข้าราชการครูแ ละบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคลากรและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสายพิน กรรณสูต ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริห ารงานบุคคลมีห น้าที่ว างแผนควบคุม กากับ ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง กลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานวินัยและนิติการ
กลุ ่ม งานเลขานุก าร อ.ก.ค.ศ.เขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา และงานธุร การ รวมทั ้ง ติด ตามและประเมิน ผล
ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังนี้
๑. กาหนดแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา และ
ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหาในการดาเนินงาน รวมทั้งนาเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการดาเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
๒. ให้คาปรึกษาแนะนา ชี้แจงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หรือ
ผู้เกี่ยวกับของในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
๓. วิเ คราะห์ กลั ่น กรอง ตรวจสอบหนัง สือ ราชการ และพิจ ารณาบัน ทึก ความเห็น ของ
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๔. เป็นผู้แทนของกลุ่มหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ใน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย
๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ งานธุรการกลุ่ม...
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งานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิมพา บานเย็น ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. ระบบงานสารบรรณ
๑.๑ งานลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือของกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Filing )
๑.๒ ลงทะเบียนรับ–ส่งหนังสือลับของกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e – Filing และ e-office )
๑.๓ ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจาก Website สพฐ.
Website สานักต่าง ๆ ใน สพฐ. และ Website สานักงาน ก.ค.ศ.
๑.๔ เสนอหนังสือราชการต่อผู้มีอานาจพิจารณาและลงนาม
๑.๕ ควบคุมระบบงานสารบรรณ
๑.๖ จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการ (ภายนอก, ภายในและหน่วยงานอื่น)
๑.๗ วิเคราะห์ระบบงานสารบรรณกลางของกลุ่ม
๑.๘ งานทาลายหนังสือราชการ
๑.9 งานแจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่มต่าง ๆ เวียนเพื่อทราบ
๒. งานข้อมูล
- รวบรวมและรายงานข้อมูล P – OBEC
๓. งานประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. งานประชาสัมพันธ์
๕. งานจัดทาและพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖. งานประสานและส่งเสริมการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปอบรม ประชุม
สัมมนาตามโครงการต่าง ๆ
7. งานเบิก – จ่ายวัสดุสานักงานของกลุ่มบริหารงานบุคค
8. รายงานการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานบุคคล
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาววริมน ฟอลเล็ต กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
นางสาวภาวิดา อ่อนนาน ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. การจัดทาสถิติและข้อมูลอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
๓. การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความจาเป็น
ความขาดแคลนเทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
๔. การจัดทาข้อมูลความต้องการอัตรากาลังครู
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๕. มาตรการปรับขนาดกาลังคนภาครัฐของข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น
๖. การตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๗. การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งและการตัดโอนตาแหน่ง
๘. การบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. การจัดทาข้อมูลและรายงานแบบสารวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอัตรากาลัง
๑๐. การย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู สายงานบริหารสถานศึกษา
๑๑. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑๒. การย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้ง ผู้บริหารการศึกษา
๑๓. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา
๑4. การเลื่อนและแต่งตั้งตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
15. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 1 กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเสาวภา คนเที่ยง กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสุดา กลับสติ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชานาญการทุกสายงาน
๒. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
ทุกสายงาน
๓. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญทุกสายงาน
๔. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ทุกสายงาน
๕. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสาเร็จเป็นที่
ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิ เศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๖. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะชานาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๗. งานฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง ทุกสายงาน กรณี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
๘. งานแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัตหิ น้าที่แทน นางบุญปลูก เกิดเขียว กรณีไม่อยู่หรืออยู่ แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง/กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
นางเสาวภา คนเที่ยง ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒. ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๓. ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่นาร่อง เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๔. ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๕. ดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๖. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๗. บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๘. การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย
๙. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
๑๐. รายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๑. ดาเนินการตรวจสอบประวัติและพิมพ์ลายนิ้วมือของข้าราชการบรรจุใหม่
๑๒. การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
๑๓. การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่ก ารศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
๑๔. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๕. การช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และศึกษานิเทศก์
๑๖. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับ
การคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๗. การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๗.๑ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๗.๒ การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สอบแข่งขันได้
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๑๘. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
๑๘.๑ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
๑๘.๒ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นผู้สอบแข่งขันได้
๑๙. การให้โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๐. การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๑. การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๑.๑ การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการ
๒๑.๒ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการด้วยเหตุไม่ผ่าน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒๑.๓ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒๒. การถึงแก่กรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
๒๓. การจ้างครูชาวต่างประเทศ
๒๓.๑ การขออนุญาตการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
๒๓.๒ การขออยู่ในราชอาณาจักร
๒๓.๓ การขอและต่อใบอนุญาตทางาน
๒๔. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒๕. การปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่
๒๖. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
๒๗. การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๒๘. แจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
29. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 2 กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
30. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวภาวิดา อ่อนนาน กรณีที่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
31. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ประจาปีและกรณีพิเศษ
๒. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาปี
และกรณีพิเศษ
๓. ดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
๔. ดาเนินการแก้ไขคาสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ
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๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจาปี
๗. ดาเนินการให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๘. การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจา
๙. การขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทาการ
๑๐. ควบคุมวันลาและการขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๑๑. การบันทึกวันลาในทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๒. ดาเนินการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวันทนีย์ ฆารโสภณ และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวันทนีย์ ฆารโสภณ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ประจาปี
๒. ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีและ
เพิ่มเติม
๓. ดาเนินการจัดทาบัญชีถือจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจา ประจาปีและเพิ่มเติม
๔. จัดทาบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจาตาแหน่งข้าราชการประจาปีและเพิ่มเติม
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ
๖. ควบคุม–ตรวจสอบเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัญชีแสดงรายชื่อ และอัตราเงินเดือนข้าราชการ
และลูกจ้างประจา (บัญชีหมายเลข ๘)
๗. จัดทาบัญชีการตัดโอนอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิก
8. รายงานเงินเดือนเหลือจ่ายประจาเดือนทุกเดือน
9. จัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนเหลือจ่าย
๑๐. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC
ในส่วนของ จ.๑๘
๑๑. การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑.๑ การเกษียณอายุราชการ
๑๑.๒ มาตรการพัฒนาและบริหารกาลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
๑๒. การรายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๓. การขออนุญาตลาอุปสมบท
๑๔. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์

/๑๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน…
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๑๕. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย และนางรัชดา กุลนันทิวรรธน์
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางรัชดา กุลนันทิวรรธน์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่รับผิดชอบ
งานดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการประจาปี
๒. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจาปี ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
(หมวดฝีมือ)
๓. การจัดส่งประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. การรับและการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕. การแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ–สกุล และการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๖. การจัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
(หมวดฝีมือ)
๗. การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ดังนี้
๘.๑ การจัดทาและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
๘.๒ การดาเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในทะเบียนประวัติ
๘.๓ การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗
๘.๔ การรับ-ส่ง ทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ ของข้าราชการ
๘.๕ การจัดทาข้อมูลโปรแกรมทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
๘.๖ การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ลาออกจากราชการ
และถึงแก่กรรม
๙. ปฏิบัติงานฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โปรแกรม P-OBEC ในส่วนของ
ทะเบียนประวัติ
๑๐. งานขอพระราชทานเพลิงศพ
๑๑. การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑๒. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๑๓. การขอหนังสือรับรอง
๑๔. การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
๑๕. ดาเนินการจัดทาและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบุคลากรภาครัฐ(สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล)
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาในสังกัด
๑๖. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของบุคลากรในกลุ่มฯ
๑๗. การรักษาการในตาแหน่ง
๑๘. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสถานศึกษา
/ ๑๙. การแต่งตั้ง…
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๑๙. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๐. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุวิมล สุรัตน์เรืองชัย และนางวันทนีย์ ฆารโสภณ กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๒๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นางบุญปลูก เกิดเขียว ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
๑. งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
๒. การจัดทารายงานการบริหารงานบุคคล
๓. งานลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๕. การย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
๖. การดาเนินการเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
๖.๑ พนักงานราชการ
๖.๒ ครูจ้างสอน
๖.๓ ครูวิกฤต
๖.๔ นักการภารโรง
๖.๕ พี่เลี้ยงเด็กพิการ
๖.๖ ครูวิทย์–คณิต
๖.๗ ครูธุรการโรงเรียน
๗. การดาเนินการเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
๘. การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
๙. ดาเนินการแจ้งเวียนระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุดา กลับสติ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานวินัยและนิติการ
- ว่าง - ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานในเขตอาเภอ
นครชัยศรี อาเภอสามพราน และในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ของทางราชการ
๒. ตรวจสอบ พิจารณา กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานวินัยและนิติการที่นาเสนอ
และบันทึกความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

/ ๓. ดาเนินการ…
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๓. ดาเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๑ การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๒ การร้องทุกข์
๓.๓ การอุทธรณ์
๓.๔ การร้องเรียนต่าง ๆ
๓.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓.๖ การประสานงานในการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง การตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม
คาพิพากษาและการบังคับคดี
๓.๗ การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
๓.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบีย บ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๙ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
๓.๑๐ ให้คาปรึกษาแนะนากฎหมายระเบียบต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๓.๑๑ การส่งเสริม สนับสนุน และการป้องปราบผู้กระทาผิดวินัย
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววริมน ฟอลเล็ต ตาแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้ าที่และรับผิดชอบงานใน
เขตอาเภอบางเลนและอาเภอพุทธมณฑล ดังนี้
๑. วางแผนการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ
๒. ดาเนินการเรื่องดังต่อไปนี้ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๑ การดาเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาของ ส่วน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๒ การร้องทุกข์
๒.๓ การอุทธรณ์
๒.๔ การร้องเรียนต่าง ๆ
๒.๕ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๖ การประสานงานในการฟ้องคดีอาญา คดีแพ่ง การตรวจสอบทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและการบังคับคดี
๒.๗ การพิจารณาและการดาเนินคดีปกครอง
๒.๘ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ ๒.๙ ให้ความเห็นเกี่ยวกับ…
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๒.๙ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทานิติกรรมและสัญญา การบังคับตามสัญญา
การบอกเลิกสัญญา
๒.๑๐ ให้คาปรึกษาแนะนากฎหมายระเบียบต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว และข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
๒.๑๑ การส่งเสริม สนับสนุนและการป้องปราบผู้กระทาผิดวินัย
๓. งานเลขานุการผู้บริหารการศึกษา(ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
4. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาทุกตาแหน่ง
ของคุรุสภา
5. งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่น ๆ
6. ปฏิบัติหน้าที่แทนนางพิมพา บานเย็น กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบั ติงานได้
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

/ กลุ่มบริหารงานการเงิน...
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน
การเงิน งานบริหารงานบัญชี งานบริหารงานพัสดุ งานบริหารงานสินทรัพย์ การให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษา
ในการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ และปฏิบัติงานร่วมกับ
หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
นางสาวเกษร อุบ ล ตาแหน่ง นักวิช าการเงิน และบัญ ชีช านาญการพิเศษ มีห น้า ที่ค วาม
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีหน้าที่ วิเคราะห์ วางแผน
ควบคุม กากับ ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรัพย์ รวมทั้งการติดตาม ประเมิน การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่ม ให้คาปรึกษาแก่
สถานศึกษาเกี่ย วกับ การดาเนิน งานบริห ารงานการเงิน งานบัญ ชี งานพัส ดุ และงานบริห ารสิน ทรัพ ย์
ประสานงานกับกลุ่มและหน่วยงานอื่น ๆ และรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. งานจัดทากระดาษทาการปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS
2. งานการปรับปรุงบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ในระบบ GFMIS
3. งานปรับปรุงบัญชีย้อนหลัง ในระบบ GFMIS
3.1 ปรับปรุงหมวดรายจ่าย
3.2 ปรับปรุงบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณ
3.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสภาพเงิน
4. งานจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวดส่วนจังหวัด และการรายงาน
5. งานแจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแก่ผู้เกี่ยวข้อง และสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ
6. งานจัดทารายงานประจาเดือน ในระบบ GFMIS เพื่อส่งสานักตรวจเงินแผ่นดิน
7. การตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาวันในระบบ GFMIS กับรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
และนาเสนอผู้ตรวจสอบประจาวัน
8. งานจัดทารายละเอียดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาเบิก - จ่ายเงิน
9. งานจัดทารายละเอียดการเร่งรัดติดตามการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
กาหนด
10. งานจัดทาแบบรายงาน/แผนการเบิก – จ่ายเงินงบลงทุน รายงานสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักงานคลังจังหวัด
11. บันทึกล้างหนี้เงินยืมราชการ เงินยืมนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
12. งานจัดทารายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในระบบ GFMIS
13. การดาเนินการเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ
13.1 งานรับและเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณทุกประเภท พร้อมทั้งบันทึกรายการในระบบ
GFMIS
13.2 งานเขียนเช็คสั่งจ่าย เงินนอกงบประมาณ
/ 13.3 งานจัดทาทะเบียนคุม…
13.3 งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณ
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13.4 งานตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน สัญญายืมเงิน การล้างหนี้เงินยืม การโอนเงิน
และการรายงานเงินนอกงบประมาณ
14. งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการทุกประเภท ทุกรายการ
14.1 งานรับ – จ่าย เงินทดรองราชการ
14.2 งานจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ
14.3 งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ
14.4 งานรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ณ วันสุดท้ายของปีงบประมาณ
14.5 รายงานเงินทดรอง งบเทียบยอด ณ วันสิ้นเดือนส่ง สตง.
15. จัดทารายละเอียดธนาคารค้างจ่าย (งบประมาณ/นอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการ)
จากระบบ GFMIS กับ Statement พร้อมทั้งพิสูจน์ผลต่าง
16. งานวิเคราะห์งาน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ
17. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของบุคลากรในกลุ่มฯ
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งานเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษา
1.1 เงินเดือน(เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก ปรับเพิ่ม ปรับพอก)
1.2 เงินวิทยฐานะ/ค่าตอบแทนหนึ่งเท่าวิทยฐานะ/เงินค่าตอบแทน (3500 บาท)
1.3 เงินค่าครองชีพข้าราชการ
1.4 ค่าตอบแทนกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
2. งานดาเนินการหักเงิน กบข. ประจาเดือน และบันทึกรายละเอียด เพื่อส่งเงินในระบบ
Mes –WEB
3. งานการเบิกจ่ายเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กรณีเบิกเพิ่มเข้ากองทุน
(เงิน สะสม) กรณีเบิก จ่า ยให้กับ ผู้มีสิท ธิ (กรณีล าออก ปลดออก) และ กรณีจ่ายให้กับ ทายาทผู้มีสิท ธิ
ถึงแก่กรรม
4. งานจัดทาหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่บนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
5. งานจัดทาบัญชีรายละเอียด การรับ – จ่ายเงิน ณ วันสิ้นเดือนของข้าราชการ
6. งานจัดทารายงานการขอเบิกเงินงบบุคลากร ประจาเดือน ประจาปีงบประมาณ
7. งานจัดทาหนังสือรับ รองเงินเดือนครั้งสุดท้าย และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8. งานการดาเนินการเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จากัด
9. การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
10. การรับเงิน และเอกสารแทนตัวเงินที่ได้รับจากบุคคลภายใน และภายนอกสานักงาน
10.1 การรับเงินเบิกเกินส่งคืน
/ 10.2 เงินรายได้แผ่นดิน...
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10.2 เงินรายได้แผ่นดิน
10.3 เงินงบประมาณ
11. การจ่ายเงินงบประมาณ ให้กับผู้มีสิทธิ โดยเช็ค เงินสด และโอนเงิ นผ่านธนาคาร
12. การเรียกเก็บเอกสารใบสาคัญรับเงิน หรือ ใบสาคัญคู่จ่ายจากผู้รับเช็ค หรือเงินสดไว้เป็น
หลักฐานการบันทึกบัญชี และบันทึกรายการในระบบ GFMIS
13. งานจัดทาทะเบียนคุมเช็คการรับ – จ่ายเงินงบประมาณ
14. งานจัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
15. งานบันทึกการรับ และนาส่งเงิน ในระบบ GFMIS
16. งานการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอานาจสั่งจ่ายเช็ค
17. งานเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานการรับ – จ่าย ส่งมอบงานบัญชี
18. งานจัดทาทะเบียนคุมฎีกา เบิก- จ่ายเงินงบประมาณ
19. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินรายการเงิ นอุดหนุน
19.1 ทุนเฉลิมราชกุมารี และทุนอื่น ๆ
19.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
20. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
20.1 ค่าตอบแทนวิทยากร/ วิทยากรบุคคลภายนอก
20.2 ค่าอาหารทาการนอกเวลา
20.3 ค่าดาเนินการสอบแข่งขัน / สอบคัดเลือก
21. งานการเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง
22. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
23. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรณีไม่อยู่ หรื ออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
24. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต์ และนางสาวนงค์นุช เสมลับ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
25. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรสริน คณาคุปต์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินการเบิกจ่ายค่าจ้างประจา
1.1 งานจัดทารายละเอียดการขอเบิกเงินค่าจ้างประจา (เลื่อนขั้นปกติ ตกเบิก เงินเพิ่ม
เงินปรับพอก)
1.2 บันทึกบัตรเงินเดือน
1.3 เบิกจ่ายเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ)
1.4 จัดทารายละเอียดรายการนาเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา
2. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2.1 ค่าครองชีพพนักงานราชการ
2.2 ค่าตอบแทนพิเศษ
/ 2.3 ประกันสังคม...

32
2.3 ประกันสังคม
3. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ดังนี้
3.1 ยาม/แม่บ้าน/ธุรการ/พนักงานขับรถยนต์ ของ สพป. /ประกันสังคม
3.2 นักการภารโรง/ประกันสังคม
3.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ/ประกันสังคม
3.4 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ/ประกันสังคม
3.5 ครูวิกฤติ/ประกันสังคม
3.6 ครูวิทย์ – คณิต/ประกันสังคม
3.7 ครูอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียน/ประกันสังคม
4. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
5. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
6. ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารและเบิกจ่ายเงิ นค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมทั้งทาทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. งานตรวจสอบหลักฐานสัญญายืมเงินทดรองราชการก่อนนาเสนออนุมัติ และรับล้างหนี้เงิน
ยืมทดรองราชการ
8. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ กรณีไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติงานได้
10 ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนงค์นุช เสมลับ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. การเบิกจ่ายเบี้ยหวัดบานาญ และเงินที่จ่ายควบ
1.1 การขอรับ เงิน คืนจากกองทุนบาเหน็จข้าราชการ (กบข.) กรณีข้าราชการลาออก
เกษียณอายุ/ถึงแก่กรรม
1.2 การขอรับเงินคืนจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) กรณีลูกจ้างประจาลาออก
เกษียณอายุ/ถึงแก่กรรม
2. งานเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบานาญ ลูกจ้างประจา ถึงแก่กรรม
3. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จตกทอดของข้าราชการบานาญ, ข้าราชการ
กรณีถึงแก่กรรม
4. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จของลูกจ้ างประจา กรณีลูกจ้างประจา
ถึงแก่กรรม
5. งานดาเนินการเกี่ยวกับการขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพ
6. งานจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบานาญ
7. งานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ ข้าราชการบานาญ
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8.
9.
10.
11.
12.

งานเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร ของข้าราชการบานาญ
งานจัดทารายงานรายบุคคลของข้าราชการบานาญในการหักหนี้บุคคลที่สาม
งานเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
การดาเนินการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ทุกแผนงาน/โครงการ
งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
12.1 ค่าพิธีการทางศาสนา
12.2 ค่าจ้างทาความสะอาด
12.3 ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
13. งานเบิกจ่ายค่าใช้สอย (ยกเว้นค่าจ้างเหมาบริการ)
13.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง/ค่าเช่าที่พัก/ค่าพาหนะ
13.2 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่น ๆ ที่ต้องจ่ายเนื่องจากการเดินทางไปราชการ
14. งานเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
14.1 ค่าสมนาคุณ
14.2 ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก
14.4 ค่าลงทะเบียน
14.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
15. บันทึกเบิกเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และงบลงทุนในระบบ GFMIS
16. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานการเงิน และงานที่

เกี่ยวข้อง
17. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรสริน คณาคุปต์ กรณี ไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
18. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางเจริญศรี จาปี ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานจัดทาสมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร ในงบประมาณ และเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ
2. งานตรวจสอบการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทเงิน
งบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
3. งานติดตามใบสาคัญล้างหนี้จากหน่วยงานภายในสังกัด และบุคคลภายนอก
4. งานตรวจสอบรายงานสรุปรายการขอเบิก – จ่ายของหน่วยงานในระบบ GFMIS
กับสมุดคู่เบิกเงิน
5. งานรวบรวมใบเสร็จ รับเงินจากโรงเรีย นในสังกัด กรณีโ รงเรียนรับโอนเงิน อุดหนุนจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. งานจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
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7. วิเคราะห์และจัดทาใบสาคัญการลงบัญชี
7.1 ด้านรับ
7.2 ด้านจ่าย
7.3 ด้านทั่วไป
8. งานบันทึกรายการบัญชีขั้นต้น ประกอบด้วย
8.1 สมุดเงินสด
8.2 สมุดเงินฝากธนาคาร
9. งานบันทึกรายการบัญชีขั้นปลาย ประกอบด้วย
9.1 บัญชีแยกประเภททั่วไป
9.2 ทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน
9.3 บัญชีย่อยเงินรายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
10. งานจัดทารายงานการเงินประจาเดือน ประกอบด้วย
10.1 งบทดลอง
10.2 รายงานรายได้ค่าใช้จ่าย
10.3 รายงานเงินรับฝาก
10.4 รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
10.5 รายละเอียดลูกหนี้(งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
11. งานจัดทารายงานการเงินประจาปี ประกอบด้วย
11.1 งบแสดงฐานะการเงิน
11.2 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
11.3 งบกระแสเงินสด
12. งานจัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางบัญชี
13. ปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม
14. บันทึกเบิกเงินค่าวัสดุ ค่าจ้างเหมาบริการ และงบลงทุนในระบบ GFMIS
15. ให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารงานบัญชี และงานที่เกี่ยวข้อง
16. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสันติ อินทิราวรนนท์ กรณีไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
17. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสัน ติ อิน ทิร าวรนนท์ ตาแหน่ง เจ้า พนัก งานพัส ดุช านาญงาน มีห น้า ที ่รับ ผิด ชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษานครปฐม เขต 2 และ โรงเรียนในสังกัดดังต่อไปนี้
1. งานจัดซื้อจัดจ้าง จากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ตรวจสอบความถูก ต้อ งของเอกสารการจัด ซื ้อ จัด จ้า ง ของสถานศึก ษาในสัง กัด และ
ขออนุมัติเบิกจ่าย
3. งานจัดทาบัญชีวัสดุ
4. งานเบิกจ่ายวัสดุ
5. งานเก็บรักษาวัสดุ
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6. งานการตรวจสอบพัสดุประจาปี
7. งานการจาหน่ายพัสดุ และการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. งานจัดทาข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้างในระบบ GFMIS
9. งานจัดทาใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ GFMIS ของสานักงานฯ และโรงเรียนทุกหมวดรายจ่าย
10. งานในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ( e – Goverment Procurement : e – GP)
11. งานจัดทาทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
12. งานจัดทาทะเบียนคุมสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อจ้าง
13. ให้ข้อมูลผลการก่อหนี้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายเงิน
14. งานจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
15. งานขอใช้ที่ราชพัสดุและขอใช้ที่ดินอื่นๆ
16. งานจัดทาทะเบียนที่ราชพัสดุ
17. งานนาอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ ราชพัสดุ
18. งานจ้างเหมาบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
19. งานการคืนหลักประกันสัญญา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
20. งานการยืม การควบคุม และเก็บรักษาครุภัณฑ์
21. งานการยืม การควบคุม เก็บรักษาวัสดุ คงทนถาวร
22. งานจัดทาโครงการ ประชุม อบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน
23. งานจัดทาทะเบียนการซ่อมครุภัณฑ์
24. งานขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
25. งานการจาหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
26. งานจัดทาทะเบียนคุมสินทรัพย์(รายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง)
27. งานจัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
28. งานให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการดาเนินการงานพัสดุ แก่บุคลากรในสานักงานงาน
และโรงเรียน
29. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางเจริญศรี จาปี กรณีไม่อยู่ หรือ อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
30. ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม สถานศึ กษาเอกชน มีห น้ าที่ ก ากั บ ดู แล ประสาน ส่ งเสริม และสนับ สนุ น
สถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้ว ยโรงเรียนเอกชน ดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน ดาเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทน
ตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกาหนด ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชน
ตามที่กฎหมายกาหนด
นางสาวพนิดา คล้อสวัสดิ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ กากับ
ติดตาม ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
อันประกอบด้วย งานส่งเสริมข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมและดาเนิน การ
เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา งานส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความชานาญงานสูงมากในงานด้านการศึกษา ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือปัญหาที่ยาก
มาก และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. การร้องเรียน ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
2. การควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3. การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่
4. งานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด
5. งานส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาเอกชนในระบบและนอกระบบ
นางสาวปวรรณ แก้ววิริยะกิจกูล ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน
2. งานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน
3. การของบประมาณ การเบิกจ่าย และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล
4. การของบประมาณ การเบิกจ่ายและรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตาม
นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5. การของบประมาณ การเบิกจ่าย และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
6. การของบประมาณ การเบิกจ่าย และรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)
7. การอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
8. การอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
9. การขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพครูโรงเรียนเอกชน ประเภท 1 ประเภท 2
10. การตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้ง ถอดถอน ครูชาวต่างประเทศโรงเรียนเอกชน
ในระบบ และนอกระบบ
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11. การรับรองการทางานและการเปลี่ยนแปลงประเภทหนังสือเดินทางของครูชาว
ต่างประเทศ
12. เก็บรวบรวม และรายงานการแต่งตั้ง – ถอดถอนครูชาวต่างประเทศโรงเรียนเอกชนใน
ระบบ และนอกระบบ
13. การรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ
14. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรณีไม่อยู่หรือยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวรรณี แสงศรี

ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมการขอจัดตั้ง ดาเนินการและการเปลี่ยนแปลงกิจ การโรงเรียนเอกชน
(ในระบบและนอกระบบ)
1.1 การขอจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน/ การขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
1.2 การมอบอานาจการแต่งตั้งผู้ทาการแทน และการขอเปลี่ยนแปลงผู้ลงนามแทน
ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
1.3 การขอโอนกิจการสถานศึกษา
1.4 การขอหยุดทาการสอนชั่วคราว
1.5 การขอย้ายสถานที่ตั้งสถานศึกษา
1.6 การขอขยายหลักสูตรหรือเพิ่มหลักสูตร
1.7 การขอเปลี่ยนแปลงระดับชั้นเรียน
1.8 การขอใช้ตราโรงเรียน อักษรย่อ
1.9 การขอใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียน
1.10 การขอใช้อาคารเรียน อาคารประกอบ และขอเพิ่มความจุนักเรียน
1.11 การขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.12 การขอเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน
1.13 การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียน
1.14 การขอเปลี่ยนแปลงเวลาทาการสอน
1.15 การขอใช้เครื่องแบบนักเรียน
1.16 การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
1.17 การขอเลิกดาเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
1.18 การเพิกถอนใบนุญาต
2. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน
3. การตรวจสอบคุณวุฒิ การรับรองความรู้ และการขออนุญาตออกใบสุทธิเกิน 10 ปี
4. การแต่งตั้ง – ถอนนายทะเบียนวัดผลการศึกษาของโรงเรียน
5. การขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของครูโรงเรียนเอกชน
6. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเอกชน
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7. การตรวจสอบ รายงาน และขอเปลี่ยนแปลงตราสารของโรงเรียนเอกชน
8. การตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ และนอกระบบ
9. เก็บรวบรวม และรายงานการแต่งตั้ง - ถอดถอนครูโรงเรียนเอกชน
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสุนีย์ เทศสมบูรณ์ กรณีไม่อยู่หรือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสุนีย์ เทศสมบูรณ์ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. เบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและออกหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
2. เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร
3. เบิกเงินสวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตร
4. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
5. การขอรับเงินทดแทนครูโรงเรียนเอกชน
6. การขอซื้อแบบพิมพ์สถานศึกษาเอกชน
7. การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
8. การยกย่องชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน
9. การอุดหนุน เป็นเงิน เพิ่มการครองชีพชั่วคราวแก่ผู้อานวยการ ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน
10. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ (e-office, e-filing)
11. ตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจาก website สพฐ. และ
website สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
12. ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือลับ ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing)
13. การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
14. ประสานงานกับกลุ่มงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ
15. แจ้งเวียนหนังสือภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
16. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของข้าราชการภายในกลุ่มฯ
17. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวรรณี แสงศรี กรณีไม่อยู่หรือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
18. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้สามารถจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐานการศึกษา
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่
ควบคุม ดูแล นิเทศ ติดตามและส่งเสริม การปฏิบัติงานของข้าราชการภายในกลุ่ม ฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อย
เสร็จตามกาหนดเวลาอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามนโยบายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ พิจารณา
กลั่นกรอง บันทึกความเห็นต่าง ๆ ก่อนนาเสนอผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 ประกอบด้วยงานดังต่อไปนี้
1. การบริหารและจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การประกันคุณภาพผลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ปฏิบัติงานในกลุ่มฯ
3. การนิเทศการศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
6. การส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. การส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
8. งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
9. การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่
10. การประสานงานทางวิชาการ และงานบริการทางการศึกษา
11. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนเอกชน โรงเรียนกลุ่ม
พุทธรักษา โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนดีประจาอาเภอ โรงเรียนดีประจาตาบลและโรงเรียนที่เร่งรัด
คุณภาพการศึกษา
12. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและงานธุรการ
นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานเลขานุการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารงานทั่วไปของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
และแผนนิเทศการศึกษา
3. การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
/ 4. การประสานงาน…

40
4. การประสานงานทางวิชาการและบริการทางการศึกษา
5. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
6. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. การนิเทศ วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
8. การประสานงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา
9. การกลั่นกรองงานและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานเลขา ฯ
10. งานโครงการพิเศษ
11. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา
จานวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดท่าตาหนัก
2) โรงเรียนวัดไทร
3) โรงเรียนคลองทางหลวง
4) โรงเรียนวัดน้อย
5) โรงเรียนวัดห้วยตะโก
6) โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์
7) โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
8) โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม
9) โรงเรียนวัดศีรษะทอง
12. การดูแล บริการและประสานงานทางวิชาการแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น
ลาดับที่ 1 ในกรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางพรทิพย์ นิลวัตถา กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
15. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานธุรการ
นางพรทิพย์ นิลวัตถา ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์สภาพของกลุ่มและออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้องกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและบริหารงานเพื่อการบริการ
3. การดาเนินงานเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
4. การจัดทาบัญชีลงเวลามาปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้าง รวบรวม สถิติการมา
ปฏิบัติงานและการลาของข้าราชการและลูกจ้าง
5. การตรวจสอบสถิติการลาในปีงบประมาณ / จานวนวันลา / จานวนวันทาการ
6. การจัดวางระบบควบคุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. การจัดทาสารสนเทศเพื่อการวางแผนการประกันคุณภาพภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและการควบคุมภายใน
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8. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพงานภายในกลุ่มงานธุรการ
9. การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing และ e-office ) จัดเก็บสาเนาคือเจ้าของเรื่อง
10. การลงทะเบียนหนังสือจากหน่วยงาน / สถานศึกษา
11. การตรวจสอบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
จาก Website สพฐ. และ Website สานักต่าง ๆ ใน สพฐ.
12. การสารวจหนังสือราชการที่ครบอายุราชการ แต่งตั้งกรรมการทาลายหนังสือ
13. การจัดพิมพ์ สาเนา ถ่ายเอกสาร
14. งานพัสดุ ครุภัณฑ์
15. งานกิจกรรม 5 ส.
16. การควบคุมทะเบียนการลาของข้าราชการ/รายงานบัญชีวันลาของข้าราชการภายในกลุ่มฯ
17. การประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน หน่วยงาน และสถานศึกษาในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม
18. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
19. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หั วหน้า
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและการนิเทศติดตามฯ
2. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3
3. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิเทศหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา
5. การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
6. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานภายในกลุ่มงาน และระหว่างกลุ่มงาน
สนองตอบต่อการประกันคุณภาพภายใน และนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2
7. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. การกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
9. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มคุณภาพโรงเรียนเพชรจินดา
จานวน 12 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนบ้านคลองจินดา
2) โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์
3) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
4) โรงเรียนวัดจินดาราม
5) โรงเรียนวัดปรีดาราม
6) โรงเรียนบ้านตากแดด
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7) โรงเรียนบ้านพาดหมอน
8) โรงเรียนบ้านฉาง
9) โรงเรียนวัดวังน้าขาว
10) โรงเรียนบ้านดอนทอง
11) โรงเรียนบ้านคลองใหม่
12) โรงเรียนวัดบ้างช้างเหนือ
10. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา แก่โรงเรียนในเขตอาเภอสามพราน
11. การปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
12. การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นลาดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 3 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และการนิเทศติดตามฯ
2. การวิจัย พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และกระบวนการเรียนรู้
3. การบริหารจัดการหลักสูตรและนิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนขนาดเล็ก
5. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
6. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
7. การประสานงานองค์กรทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย
8. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้และ
กลุ่มโรงเรียนบางเลน จานวน 11 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดลาพญา
2) โรงเรียนวัดนราภิรมย์
3) โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
4) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
5) โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
6) โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
7) โรงเรียนบ้านนราภิรมย์
8) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
9) โรงเรียนตลาดเกาะแรต
10) โรงเรียนวัดเกาะแรต
11. โรงเรียนวัดลาดสะแก
9. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
10. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตอาเภอบางเลน
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11. การปฏิบัติหน้าที่แทน นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
12. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้า วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้ การปฏิรูป
การเรียนรู้ และการนิเทศติดตาม
2. การบริหารจัดการหลักสูตร และนิเทศหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
4. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาด้านหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
5. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการส่ง เสริมศักยภาพการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ บูรณาการแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านการสหกรณ์สู่การเรียนการสอน
8. การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานด้านคุ้มครอบสิทธิผู้บริโภค
9. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
10. การนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วมศูนย์การศึกษาพิเศษ
11. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนขนาดเล็ก
12. การประสานองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
13. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนแหลมบัว
จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
2) โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
3) โรงเรียนวัดโคกเขมา
4) โรงเรียนวัดท้องไทร
5) โรงเรียนบ้านห้วยกรด
6) โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
7) โรงเรียนวัดละมุด
8) โรงเรียนบ้านลานแหลม
14. การดูแล บริการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแก่โรงเรียนในเขตอาเภอนครชัยศรี
15. การปฏิบัติหน้าที่แทนนางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วม กรณีที่ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
16. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
นางสาวมณกาญจน์ ทองใย วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
2. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลอิงมาตรฐาน
3. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในมิติด้านการคิด
4. การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
8. การนิเทศระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี
จานวน 9 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
2) โรงเรียนวัดตุ๊กตา
3) โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
4) โรงเรียนวัดไทยาวาส
5) โรงเรียนวัดประชานาถ
6) โรงเรียนวัดกลางครูเวียง
7) โรงเรียนวัดงิ้วราย
8) โรงเรียนวัดกกตาล
9) โรงเรียนวัดสัมปทวน
11. การปฏิบัติหน้าที่แทน นายสมชาย พูลศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
12. การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นลาดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 2 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
13. การปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นายสมชาย พูลศรี วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอ
ดังต่อไปนี้
1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS)
2. การประสานการวิจัยทางการศึกษา
3. การส่งเสริมวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
4. การจัดทาและพัฒนาคลังเครื่องมือวัดและประเมินผล
5. การส่งเสริมและพัฒนาการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. การวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา
7. การนิเทศและวิจัยพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการประเมินผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
/ 8. การนิเทศระบบประกัน...
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8. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
9. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนบางภาษี
จานวน 8 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
2) โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
3) โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
4) โรงเรียนบ้านรางกระทุ่ม
5) โรงเรียนวัดรางกาหยาด
6) โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
7) โรงเรียนวัดบางภาษี
8) โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
11. การปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวมณกาญจน์ ทองใย และนายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ กรณีไม่อยู่
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. การส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4. การบริหารจัดการศูนย์รวมสื่อ (คลังนวัตกรรม)
5. การพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน
6. การพัฒนาการจัดการความรู้ขององค์กร (KM)
7. การกลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพภายในกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
8. กากับ ติดตามการดาเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
9. การกากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงามและกลุ่ม
โรงเรียนบางเลน อาเภอบางเลน จานวน 14 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดโพธิ์
2) โรงเรียนวัดบัวหวั่น
3) โรงเรียนวัดไผ่สามตาลึง
4) โรงเรียนตลาดเจริญสุข
5) โรงเรียนวัดไผ่จระเข้
6) โรงเรียนวัดบอนใหญ่
7) โรงเรียนวัดเกษตราราม
8) โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา
9) โรงเรียนวัดนิลเพชร
10) โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ
11) โรงเรียนวัดบัวปากท่า
12) โรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
13) โรงเรียนบ้านประตูนาพระพิ
้
มล
14) โรงเรียนวัดดอนยอ
10. การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่ มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เป็นลาดับที่ 5 กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 4 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
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11. การปฏิบัติหน้าที่แทนนายสมชาย พูลศรี กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
12. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นายปรีชา สายค้า วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาระบบการนิเทศ
4. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
5. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานดูแลกลุ่มโรงเรียน
เพชรท่าจีนก้าวหน้า จานวน 10 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดเชิงเลน
2) โรงเรียนบ้านบางม่วง
3) โรงเรียนวัดบางช้างใต้
4) โรงเรียนบ้านบางประแดง
5) โรงเรียนบ้านดงเกตุ
6) โรงเรียนวัดท่าข้าม
7) โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์
8) โรงเรียนวัดสรรเพชญ
9) โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
10) โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
6. การปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็น
ลาดับที่ 2 กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลาดับที่ 1 ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
7. การปฏิบัติหน้าที่แทนนางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาววิไลวรรณ โอรส วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศพัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานดูแลโรงเรียนดีประจา
อาเภอ โรงเรียนดีประจาตาบล และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
/ 7. กากับ ติดตาม...
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7. กากับ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษากลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จานวน 7 โรงเรียน
ได้แก่
1) โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี
2) โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
3) โรงเรียนวัดสาโรง
4) โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
5) โรงเรียนบ้านห้วยพลู
6) โรงเรียนวัดกลาง
7) โรงเรียนวัดบางพระ
8. การปฏิบัติหน้าที่แทนนางวิไลวรรณ ตรีช้นั กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความ
รับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. งานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. การรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
4. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6. การกากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานกลุ่มโรงเรียนไร่ขิงพัฒนา
จานวน 11 โรงเรียน ได้แก่
1) โรงเรียนวัดดอนหวาย
2) โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
3) โรงเรียนคลองบางกระทึก
4) โรงเรียนบ้านบางเตย
5) โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
6) โรงเรียนวัดท่าพูด
7) โรงเรียนวัดไร่ขิง
8) โรงเรียนบ้านท่าตลาด
9) โรงเรียนวัดทรงคนอง
10) โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
11) โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
7. การปฏิบัติหน้าที่แทนนายปรีชา สายค้า กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
8. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การนิเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. การวิจัยและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. การนิเทศ พัฒนาหลักสูตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5. การกากับ ติดตามประเมินผล นิเทศการศึกษาและประสานงานกลุ่มโรงเรียนบางหลวง
จานวน 13 โรงเรียน ได้แก่
/ 1) โรงเรียนบางหลวง...
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1) โรงเรียนวัดบางหลวง
2) โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
3) โรงเรียนวัดบางน้อยใน
4) โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
5) โรงเรียนบ้านไผ่หลวง
6) โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง
7) โรงเรียนวัดศิลามูล
8) โรงเรียนบ้านลาดหลวง
9) โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
10) โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม
11) โรงเรียนบ้านบางเลน
12) โรงเรียนวัดลานคา
13) โรงเรียนวัดผาสุการาม
6. การดาเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิต และโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
7. การดาเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีศรีตาบล
8. การปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาววิไลวรรณ โอรส กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ว ยตรวจสอบภายใน มีห น้า ที่ส อบทานการปฏิบัติง านของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีอานาจในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ทรัพย์สิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ย วข้องกับ การตรวจสอบ ให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
นางสาวสุมาลี ภูริเอกสุวรรณ ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
1. รับผิดชอบการบริหารงานตรวจสอบและบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด
2. สอบทานการประเมินผลของระบบควบคุมภายใน และประเมินระบบการบริหารความ
เสี่ยงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี (Action Plan)
3. วางแผนหรื อ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผน โครงการ มอบหมายงาน แก้ ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ากั บ ดู แ ล เสนอแนะและก าหนดแนวทางการตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติง านเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงบประมาณ การเงิ น พั ส ดุ ของส่ ว นราชการให้ เป็ น ไปอย่ า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพสูง
5. ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน หรือถ่ายทอด
ความรู้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือความรู้ต่าง ๆ และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและหน่วยรับตรวจ ให้คาแนะนา คาปรึกษา
วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ
ข้อกาหนด
7. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และสรุปผลการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี เสนอ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ดาเนินการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน งาน หรือโครงการ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
10. ก าหนดแนวทางการจั ด ท าระบบสารสนเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานตรวจสอบ เพื่ อ ให้
สอดคล้ องและสนั บ สนุ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงาน และใช้ ประกอบการพิ จารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน
หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
11. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี
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12. ตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปีและการเบิกจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจาปี
13. ตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
ส่วนของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
14. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวนวลลออ ไทยนิยม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางสาวนวลลออ ไทยนิยม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติห น้าที่ผู้ต รวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์ และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัว เลข
หลักฐานการทาสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี ตามระบบบริหารการเงินการคลั ง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เงินทดรองราชการ และรายงานการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพย์สิน การได้มา การ
ดูแลรั กษาทรั พย์สิ น และการใช้ทรั พยากรให้เป็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งในส่ว นของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและประเมินความเสี่ยงของการจัดวางระบบการควบคุม
ภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
5. ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท ให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับที่กาหนด ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6. วางแผนหรื อ ร่ ว มดาเนินการวางแผน โครงการ และแก้ ไขปั ญหาในการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
7. จัดทาแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) กระดาษทาการแต่ละ
กิจกรรมที่รับผิดชอบตามที่กาหนดในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปี (Action Plan) และรายงานผล
การตรวจสอบแต่ละกิจกรรม เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยรับตรวจ
ทราบผลการดาเนินงาน
8. ถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยรับตรวจ ให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน วางโครงการกาหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดทาคู่มือเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานและข้อกาหนด
9. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยรับตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
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10. ให้ คาแนะน า ตอบปัญ หาและชี้แ จงเกี่ ยวกับ งานที่ รับ ผิ ด ชอบในระดั บ เบื้ องต้ น แก่
หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
11. จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น ท าสถิ ติ ปรั บ ปรุ ง จั ด ท าฐานข้ อ มู ล หรื อ ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับงาน เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ
12. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการจัดทาเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
13. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

