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รายละเอียดแนบท้ายคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 100 /2557
สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
..........................................
กลุ่มอํานวยการ
กลุ่ ม อํ า นวยการ มี ห น้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านสารบรรณของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพานะ จัดระบบ
บริหารงานและพัฒนาองค์ กรสํานักงาน ประชาสั มพันธ์ เผยแพร่กิจการและผลงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
และส่วนราชการในสังกัด เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประสานการดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
ในระดั บ ต่ า ง ๆ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกิ จ การภายในของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ใ ช่ ง าน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
นางประทุมรัตน์ สร้อยพลอย ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ปฏิ บั ติห น้ า ที่ผู้ อํ า นวยการกลุ่ม อํ า นวยการ รั บ ผิ ด ชอบและปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ว างแผน กํ า กั บ
ตรวจสอบให้ คํ า ปรึ ก ษา ให้ ข้ อ เสนอแนะ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา การปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม อํ า นวยการ
อั น ประกอบด้ ว ย งานสารบรรณสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานอาคารสถานที่
และสิ่ งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานการจัดระบบบริห ารสํานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา งานประสานงาน
งานเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ งานประชาสัมพันธ์ งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งติดตามประเมินผลประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ และรับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้
1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน ควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา แนะนํา
และช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายงานผลงาน ปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาในการดําเนินงาน รวมทั้งนําเสนอข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การดําเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
2. มอบหมายงาน ตรวจสอบและพิจารณากลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอํานวยการ
เสนอผู้มีอํานาจสั่งการ
3. ทําหน้าที่กํากับ ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในกลุ่มอํานวยการ
4. พิจารณามอบหมายงานกรณีมีภารกิจเร่งด่วน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการได้
5. วิเคราะห์ กลั่นกรองงาน ตรวจสอบหนังสือราชการ และพิจารณาเสนอความคิดเห็น
เสนอผู้บังคับบัญชา
6. ประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และวางแผนการดําเนินงานกับกลุ่มอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/งานสารบรรณ...
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6. สําเนาหนังสือเวียน และหนังสือเวียนจากกลุ่มต่างๆ เพื่อทราบ
7. เบิก – จ่าย วัสดุสํานักงานของกลุ่มอํานวยการ
8. งานยานพาหนะ
9. ตรวจสอบแฟ้มหนังสือเสนอ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบกลุ่มอํานวยการ
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางจําเรียง แดงประพันธ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานช่วยอํานวยการ, งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานรับ- ส่งงานในหน้าที่ราชการ
2. งานมอบหมายหน้าที่การงาน
3. งานประชุมภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
3.2 ประชุม รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม/หน่วย
3.3 ประชุมบุคลากรของกลุ่มอํานวยการ
3.4 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
4. งานคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. งานนโยบายกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
7. การมอบอํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
8. งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
9. งานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง และนางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม , งานการจัดระบบบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งานประสานงาน
งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
นางสาวพรนิภา สวัสดิพ์ งึ่ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ มีหน้าที่
ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1. งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม / ขอใช้ห้องประชุม
2. งานจัดระบบบริหาร
3. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริหาร
4. งานมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
6. การคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ
7. งานควบคุม การเบิก – จ่าย การสําเนาเอกสารของ สพป.นครปฐม เขต 2
/8. ปฏิบัติหน้าที่แทน...
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8. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ 1 กรณีไม่อยู่หรืออยู่
แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรัตนากร พงษ์สุธีถาวร และนางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางรัตนากร พงษ์สธุ ีถาวร ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานบริการอาคารสถานที่
งานรักษาความปลอดภัย (แต่งตั้งเวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ)
งานควบคุมภายใน
งานประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประสานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน
งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
6.1 งานสรรหาคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
6.2 งานเลือกตั้งและสรรหาคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา)
6.3 งานเลื อ กตั้ งคณะกรรมการข้ า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึก ษา (ก.ค.ศ.)
และสรรหาคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
6.4 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. สจ. อบจ. และอบต.
8. งานสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษากลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม
เขต 2
9. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ ลําดับที่ 2 ในกรณีที่ผ้ปู ฏิบัติหน้าที่แทน
ลําดับที่ 1 ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
10. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวพรนิภา สวัสดิ์พึ่ง และนางสาวสุวรรณีย์ อินทร์แก้ว
กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์
นางนวเนตร ยอดอุดม ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
1.1 การสร้างเครือข่ายภายใน – ภายนอกองค์กร
1.2 การจัดทําทะเบียนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
/งานเผยแพร่...
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2. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
2.1 เผยแพร่ ข้อมูล กิจกรรมและผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
2.2 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
1) จัดทํา ดูแลเว็บไซต์ ของกลุ่มอํานวยการ http:mamage.edunkp2.org/
2) จัดทํา ดูแลบล็อกข่าวและข่าวประชาสัมพันธ์ บนหน้าเว็บไซต์ของ สพป.
นครปฐม เขต 2 http:www.edunkp2.org/
3) จัดทําข่าวสาร เอกสารเกี่ยวกับความรู้ด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สพป.นครปฐม เขต 2 และจัดทํา ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 http:newscenter.edunkp2.org/
4. งานอื่นๆ
4.1 งานให้ความร่วมมือเก็บรวบรวมงานวิจัยหรือเผยแพร่งานวิจัย
4.2 งานเลขานุการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.3 การตรวจเยี่ยมและตรวจราชการ
4.4 การลงนามในสมุดหมายเหตุราชการ
4.5 เบิกค่าหนังสือพิมพ์ ของ สพป.นครปฐม เขต 2
5. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางรุ่งนภา สุรารักษ์ กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางรุง่ นภา สุรารักษ์ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1. งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
1.1 เผยแพร่ ข้อมูล กิจกรรมและผลงานของหน่วยงานภายในและภายนอก
1.2 จัดทําทะเบียนและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
1.3 บริการข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน
2. งานอื่นๆ
2.1 ควบคุม – เบิกค่าโทรศัพท์ส่วนกลาง
2.2 งานวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ
2.3 งานขอความร่วมมือจําหน่ายสิ่งของและการกุศลต่างๆ
2.4 งานจัดมุมเผยแพร่เอกสารต่างๆ
2.5 งานร่วมกิจกรรมและพิธีวันสําคัญต่างๆ
3. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางนวเนตร ยอดอุดม กรณีไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
นางเบญจา มีพณ
ิ ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ช่วยงานอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม ดังต่อไปนี้
1. งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
2. งานบริการอาคารสถานที่
3. งานรักษาความปลอดภัย
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บงั คับบัญชามอบหมาย
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