คำสั่งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
ที่ ๒๘๒ /๒๕๖๒
เรื่อง มอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด
................................................
ด้วย ปัจจุบันข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตำแหน่งต่ำงๆ เนื่องจำกเกษียณอำยุรำชกำร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดังนั้น
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตำมขอบข่ำยภำรกิจที่กำหนดไว้ จึงอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ มำตรำ ๓๔
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำพ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับ
คำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรประชุมครั้งที่
๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๐ และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ฉบับที่ ๒) จำกกำรประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรออกประกำศแก้ไข
เพิ่มเติมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำว ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ ฉะนั้น เพื่อควำม
เหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จึงมอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ จำนวน ๕๔ คน ปฏิบัติหน้ำที่ ดังนี้
๑. นางธรรมพร แข็งกสิการ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๒
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำน
๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๔) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๗) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่น
ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/๙) ดำเนินกำรประสำน...

๒
๙) ดำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๐) ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำน
กำรศึกษำ
๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๒.นายชูฌาณ พีรชัยเดโช ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต ๒
มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) รักษำรำชกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
คนที่ ๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ
รำชกำรได้
๒) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทน
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๓) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทน
ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๔) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทน
ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๕) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทน
ในกลุ่มอำนวยกำร
๖) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทนใน
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๗) รับผิดชอบ กำกับดูแล วิเครำะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ เสนอแนะงำนและปฏิบัติรำชกำรแทนใน
กลุ่มนโยบำยและแผน
๘) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
โครงสร้างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ประกอบด้วย
๑. กลุ่มอำนวยกำร
๒. กลุ่มนโยบำยและแผน
๓. กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๔. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๕. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
๖. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๘. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๙. กลุ่มกฏหมำยและคดี
๑๐. หน่วยตรวจสอบภำยใน
/๑. กลุ่มอานวยการ...

๓

๑. กลุ่มอานวยการ
๑. นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ มีภารกิจงานดังนี้
วำงแผน ควบคุม กำกับ ติดตำมและให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร
ให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และของ
ผู้บังคับบัญชำพร้อมด้วยกำร กำกับ ติดตำม แนะนำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ร่วมปฏิบัติงำนกลุ่มอำนวยกำร
โดยใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญงำน ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสำนักงำนหรือกำร
บริหำรรำชกำรทั่วไป ประกอบด้วย
๑.๑) งำนสำรบรรณเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๒) งำนช่วยอำนวยกำร- งำนกำรพัฒนำกำรให้บริกำร
๑.๓) งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม
๑.๔) งำนยำนพำหนะ
๑.๕) งำนกำรจัดระบบบริหำร
๑.๖) งำนกำรประสำนงำน
๑.๗) งำนเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
๑.๘) งำนประชำสัมพันธ์
๑.๙) งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒) ศึกษำ วิเครำะห์ ให้คำปรึกษำหรือเสนอแนะทิศทำง กลยุทธ์ ภำรกิจ งำนในกลุ่มอำนวยกำรเพื่อให้เกิด
ควำมเชื่อมโยง สอดคล้อง และต่อเนื่อง
๓) จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนในกลุ่มอำนวยกำร
๔) กำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำน หรือพิจำรณำกำหนดประเด็นวิเครำะห์เสนอแนะให้ควำมเห็น เกี่ยวกับงำน
ในกลุ่มอำนวยกำร เพื่อให้กำรบริหำรงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๕) กำกับ วำงแนวทำงกำรทำงำน แก้ปัญหำข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้กำรดำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๖) จัดทำ ข้อเสนอ ควำมเห็น สรุปรำยงำน เพื่อกำรนำเสนอต่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ หรือคณะกรรมกำรต่ำง ๆ เพื่อกำหนดแนวทำง หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรบริหำรงำน
ในกลุ่มอำนวยกำร
๗) วำงแผนงำนโครงกำร กำหนดวัตถุประสงค์ กรอบเวลำและทรัพยำกรที่จำเป็นในงำนของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ เพื่อเป็นไปตำมเป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
๘) ให้คำปรึกษำ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนในกลุ่มอำนวยกำร แก่บุคลำกรใน
กลุ่มอำนวยกำร เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือ
๙) ให้คำปรึกษำ แนะนำ แก่หน่วยงำนรำชกำร เอกชน ข้ำรำชกำร พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ หรือประชำชนทั่วไป
๑๐) จัดกำรฝึกอบรมหรือถ่ำยทอดควำมรู้ หรือนิเทศงำนให้แก่พนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเพื่อให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ
/๑๑) จัดทำและพัฒนำ...

๔
๑๑) จัดทำและพัฒนำงำนวิชำกำรด้ำนกำรบริหำรหรือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบเอกสำรทำง
วิชำกำร คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีกำร เพื่อใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้สนใจทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์
๑๒) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
๑๓) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
๑๔) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร และปรับปรุงแก้ไข
๑๕) ตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลกำรดำเนินงำนบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำรให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๑๖) รับผิดชอบแผนงำน / งำน / โครงกำรของกลุ่มอำนวยกำร
๑๗) วำงแผนและประสำนงำนด้ำนนโยบำยและงำนโครงกำรพิเศษกับผู้เกี่ยวข้อง
และหน่วยงำนอื่น
๑๘) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มอำนวยกำร และปรับปรุงแก้ไข
๑๙) งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒๐) งำนเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
๒๑) งำนวันครู
๒๒) งำนวันเกษียณอำยุรำชกำร
๒๓) กิจกรรม ๕ ส
๒๔) กำรจัดงำนสงกรำนต์
๒๕) โครงกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเขตสุจริต
๒๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
การจัดระบบบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ ๑ กรณีผู้อานวยการกลุ่ม
อานวยการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
๒.๑) งำนกำรจัดระบบบริหำร
๒.๒) งำนพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
๒.๓) งำนมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๔) งำนควบคุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๕ งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
๒.๖) งำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (ITA)
๒.๗) กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และสรรหำคณะกรรมกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒.๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒.๗) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงภิญญำพัชญ์ สมำนพันธ์สกุล ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้
๓. นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ ๒ กรณีผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
/๒) ปฏิบัติหน้ำที่...

๕
๒.๑ งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนต่อสำธำรณชน
๑) จัดระบบรูปแบบกำรติต่อประสำนงำนกับเครือข่ำยฯ บุคคล หน่วยงำน และสำธำรณชน
ด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและรูปแบบสิ่งพิมพ์และอื่น ๆ
๒) วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนตำมรูปแบบ D-PARS
มำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๓) ผลิตสื่อข้อมูลข่ำวสำร บทควำม วำรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบวีดิทัศน์และอื่นๆ
เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนสู่สำธำรณชน
๔) วิเครำะห์ สรุปประเด็น ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกและรับ
๕) ติดตำมกำรประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์
๒.๒ งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๑) จัดระบบให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรและผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์ประชำสัมพันธ์ข่ำวกำรศึกษำ
รำยเดือน จดหมำยข่ำว
๒) จัดรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่นๆ
๓) จัดระบบรูปแบบกำรให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร ผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ข่ำวสำร สื่อ Web Page, E-mail และสื่อสังคม
๔) จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร หรือคลังข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบเอกสำร และระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และรูปแบบอื่นๆ
๕) จัดบุคลำกรผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและกำรให้บริกำร
๖) ให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรในรูปแบบที่หลำกหลำย ผ่ำนสื่อทุกแขนงและเครือข่ำย
กำรประชำสัมพันธ์ต่อสำธำรณชน
๗) ตรวจสอบ ประเมินผลระบบกำรให้บริกำร
๒.๓ งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๑) สำรวจและจัดทำข้อมูลเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ภำยใน และภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒) กำหนดรูปแบบกำรติดต่อประสำนงำนกำรส่งข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๓) พัฒนำบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนประชำสัมพันธ์ของกลุ่ม/กลุ่มงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และสถำนศึกษำและเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในสังกัด
๔) สร้ำงกิจกรรมเสริมกำรประชำสัมพันธ์โดยยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๕) จัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
ให้เชื่อมโยงเพื่อให้บริกำรประชน สถำนศึกษำและส่วนกลำง
๖) ตรวจสอบประเมินผล ประสำนเครือข่ำยประชำสัมพันธ์และปรับปรุงรูปแบบเป็นระยะอย่ำง
ต่อเนื่อง
๗) งำนพิธีกร
๓) ปฏิบัติหน้ำที่งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
/๓.๑) ประสำน...

๖
๓.๑) ประสำนกำรดำเนินงำนนโยบำยเร่งด่วนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
๓.๒) ประสำนกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย จุดเน้นของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี
เขต ๒
๓.๓) ประสำนกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนในภำรกิจหน้ำที่รับผิดชอบของผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๓.๔) รับผิดชอบกำรดำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรตำมนโยบำย จุดเน้น ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ เช่น กำรพัฒนำงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมกำรณ์ , เร่งรัดวิชำกำรและ
กิจกรรมสันทนำกำร เป็นต้น
๓.๕) ประสำนกำรดำเนินงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๓.๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงพรรณรส ศิระธนำรัณฑ์ และนำงสำวสุพัฒตรำ คงสัมฤทธิ์ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้
๔. นางสาวบุษรา วงษ์ทองดี ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานช่วยอานวยการ มีภารกิจงานดังนี้
๑) งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน
๒) งำนคำรับรองปฏิบัติรำชกำรสำนักงำนเตพื้นที่กำรศึกษำ (KRS)และระบบ(ARS)
๓) งำนรักษำควำมปลอดภัยเวรยำม
๓.๑ แต่งตั้งคำสั่งเวรยำมรักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำร จัดทำรูปเล่มให้ผู้อยู่เวรยำม
และผู้ตรวจเวรรำยงำนบันทึก และลงนำม
๓.๒ แจ้งเรื่องเกี่ยวกับควำมปลอดภัยกำรอยู่เวรยำมจำกหน่วยงำนภำยนอก ให้บุคลำกร
ในสังกัดทรำบ
๔) งำนตรวจสุขภำพประจำปี
๔.๑ แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมกำรช่วยเหลือ ดูแล ผู้มำตรวจสุขภำพและโรงพยำบำลที่มำให้บริกำร
๔.๒ ทำหนังสือแจ้งบุคลำกร และโรงเรียนในสังกัด และรวบรวมรำยชื่อผู้มำตรวจสุขภำพทั้งหมด
ให้โรงพยำบำล
๔.๓ ติดตำมผลกำรตรวจสุขภำพเมื่อดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งบุคลำกร และโรงเรียน
ในสังกัด และประสำนทำงโรงพยำบำล กรณีมีปัญหำต่ำงๆ จำกกำรตรวจสุขภำพ
๕) กำรขอใช้ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ และห้องนฤมล ลิ้มกุลเจริญ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๕.๑ กำรอนุญำตผู้ใช้ห้องประชุมในระบบ AMSS+และเสนอหนังสือผู้บังคับบัญชำอนุญำตอีกครั้ง
๕.๒ ควบคุม กำกับ ดูแลกำรจัดห้องประชุมก่อนมีกำรประชุมต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๖) งำนเครือข่ำยกำรฝึกปฏิบัติกำรวิชำชีพ
๗) กำรออกหนังสือรับรองสถำนศึกษำ
๘) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๙) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงเพทำย บุญเด่น ในกรณีที่ ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น กำรลำ หรือกำรไปรำชกำร
/๕. นางเพทาย...

๗
๕. นางเพทาย บุญเด่น ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ ลาดับที่ ๓ กรณี
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
๑) งำนประชุมภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๑.๑) ประชุมรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต / ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด / ผู้อำนวยกำรกลุ่มและ
ศึกษำนิเทศก์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๑.๒) ประชุมรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต / ผู้อำนวยกำรกลุ่ม
๑.๓) ประชุมบุคลำกร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๒) โครงกำรเงินทุนหมุนเวียน แก้ไขปัญหำหนี้สินข้ำรำชกำรครู
๓) งำนกฐินพระรำชทำนต่ำงๆ / จำหน่ำยหนังสือไดอำรี่ สพฐ. , หนังสือวันเด็ก ดอกมะลิ พุทธรักษำ
๔) งำนสวัสดิกำรสวัสดิภำพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน โครงกำรประกันชีวิตหมู่
๕) กองทุนสวัสดิกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๖) โครงกำรสินเชื่อ
๖.๑) โครงกำรสวัสดิกำรไม่มีเงินฝำก ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
๖.๒) โครงกำรบ้ำน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อำศัยข้ำรำชกำร
๖.๓) โครงกำรสินเชื่อสวัสดิกำรสำหรับบุคลำกรของรัฐ ธนำคำรกรุงไทย
๗) กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ และ งานเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
๘) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๙) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงสำวบุษรำ วงษ์ทองดี ในกรณีที่ ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น กำรลำ หรือกำรไปรำชกำร
๖. นางสาวสุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์ ตาแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานประสานงาน
มีภารกิจงานดังนี้
๑) งำนช่วยเลขำนุกำรผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๒) งานประสานทั้งภายใน และภายนอก
๓) งานตามนโยบายและมาตรการ ทางธรรมชาติและโรคภัยต่างๆ
๔) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่อสาธารณชน
๔.๑) ประสำนเครือข่ำยเก็บรวบรวมข้อมูลและผลงำนเพื่อกำรประชำสัมพันธ์
๔.๒) วำงแผนกำรประชำสัมพันธ์ โดยได้กำหนดรูปแบบ D-PARS มำใช้ในกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย
๔.๓) ผลิตข่ำว ส่งข่ำว ผลิตบทควำม บทวีดีทัศน์ จัดทำวำรสำร เผยแพร่ ผลกำรดำเนินงำน
สู่สำธำรณชน
๔.๔) วิเครำะห์ สรุปประเด็น ข้อมูลข่ำวสำร เพื่อดำเนินกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกและรับ
๔.๕) ติดตำมกำรประเมินผลกำรประชำสัมพันธ์
๕) งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
/๕.๑) จัดระบบ...

๘
๕.๑) จัดระบบข้อมูลข่ำวสำร
๕.๒) จัดตั้งศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๕.๓) ตรวจสอบประเมินผล
๖) งำนกำรสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
๖.๑) จัดทำแผนงำน/โครงกำร
๖.๒) สร้ำงเครือข่ำยภำยในภำยนอกองค์กร
๖.๓) จัดทำทะเบียนเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร
๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๘) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงภิญญำพัชญ์ สมำนพันธ์สกุล ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เนื่องจำก
มีเหตุจำเป็นอื่นเช่น กำรลำ หรือกำรไปรำชกำร
๗. นางอภิรดี ด่อนสิงหะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน มีภารกิจงานดังนี้
๑) งำนประสำนภำยในและภำยนอก
๒) งำนภัยพิบัติ และมำตรกำรตำมนโยบำยต่ำงๆ
๓) กำรจัดกิจกรรมวันสำคัญต่ำงๆ ภำยในและภำยนอกหน่วยงำน
๔) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
(ปฏิบัติหน้ำที่กลุ่มอำนวยกำรตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ ตุลำคม ๒๕๖๒)
๘. นางพิมพิกา ด่อนสิงหะ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4 หัวหน้างานสารบรรณกลาง มีหน้าที่
รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) งานรับ – ส่งหนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
- ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบ ทั้งภายใน และภายนอก
- ลงทะเบียนรับเอกสารราชการของโรงเรียนในระบบ
๒) งานหนังสือราชการภายในจังหวัดนนทบุรีผ่านช่องทาง Line
๓) งานการเก็บเอกสารราชการ (สาเนาหนังสือ, สาเนาคาสั่ง)
๔) งานการทาลายหนังสือราชการ
๕) งานกฐิน ผ้าป่าสามัคคี จากหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ยกเว้นที่มาจาก สพฐ.
๖) แจ้งเวียนงานพิธีกรรมทางศาสนา (งานศพ) ของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
- งานพิธีของผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครู
- งานพิธีของบุคลากรภายในสานักงานฯ
- งานพิธีของ บิดา – มารดา ข้าราชการในสังกัด
๗) งานลดใช้พลังงาน e – Report
๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
/๙) ปฏิบัติหน้าที่...

๙
๙) ปฏิบัติหน้าที่แทน นายณัฏฐศักย์ สกุลพลวัน ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากมีเหตุ
จาเป็นอื่น เช่น การลา หรือ ป่วย หรือไปราชการ
๙. นายชินวัชร์ วิเชียรเลิศ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔ หัวหน้ากลุ่มงานยานพาหนะ มีภารกิจงานดังนี้
๑) ขับรถยนต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ รับผิดชอบรถยนต์
หมายเลขทะเบียน นจ ๒๖๒๕ และขับรถยนต์ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี
เขต ๒ มอบหมาย
๒) งำนควบคุม กำกับ ดูแลกำรขอใช้งำนยำนพำหนะ
๓) แจ้งเวียนหนังสือราชการ ข้อหารือ ข้อราชการภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม
๔) ช่วยงานลงทะเบียนรับหนังสือราชการกลุ่มอานวยการในสมุด
๕) การบารุงรักษา
๕.๑) ทาความสะอาดภายในรถทุกวัน
๕.๒) ล้างรถยนต์ส่วนราชการ อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๕.๓) เช็คระยะทางทุกๆ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและอุปกรณ์อื่น
๕.๔) สารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเสียหาย พร้อมบันทึกแจ้งซ่อม
๖) ดูแล บันทึก เสนอซ่อมรถยนต์ราชการทุกคัน
๗) นาเอกสารติดต่อสานักงานขนส่งจังหวัด เพื่อต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนราชการ
๘) ดูแลห้องประชุม / ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๙) ช่วยงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๑) ปฏิบัติหน้ำทีแ่ ทน นำยณัฏฐศักย์ สกุลพลวัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เนื่องจำกมีเหตุ
จำเป็นอื่น เช่น กำรลำ หรือป่วย
๑๐. นายเด่นชัย กลัดเล็ก ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔ มีภารกิจงานดังนี้
๑) ดูแล ผู้ใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร / เครื่องดิจิตอล
๒) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณัฏฐศักย์ สกุลพลวัน ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ เนื่องจำก
มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น กำรลำ หรือป่วย
๑๑. นายณัฎฐศักย์ สกุลพลวัน ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส ๔ หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม มีภารกิจงานดังนี้
๑) งานธุรการกลุ่มอานวยการ
๒) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการส่วนของโรงเรียนในสมุด
๓) เสนองานกลุ่มอานวยการ ให้ผู้อานวยการกลุ่มพิจารณามอบ
๔) งานบริการ ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
๕) เบิกจ่ำยน้ำมันเชื้อเพลิง
๖) ดูแลรับผิดชอบรถยนต์รำชกำรทะเบียน (รถเก๋ง) กย.๖๓๙๖ นนทบุรี
๗) ขับรถส่วนรำชกำร ส่งเอกสำรทำงกำรเงินให้ธนำคำรเดือนละครั้ง
/๘) งำนสรุปบัญชี...

๑๐
๘) งำนสรุปบัญชีลงเวลำกำรมำปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ และอัตรำจ้ำงชั่วครำว
๙) ส่งหนังสือ และเอกสำรทำงรำชกำร ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
ทำงไปรษณีย์
๑๐) ช่วยงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒
๑๑) ดูแลห้องประชุม / ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๑๒) ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๑๓) ปฏิบัติหน้ำทีแ่ ทน นำงพิมพิกำ ด่อนสิงหะ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ได้เนื่องจำกมีเหตุ
จำเป็นอื่น เช่น กำรลำ หรือป่วย
๑๒. นายพันศักดิ์ บุญช่วย ตาแหน่ง อัตราจ้าง มีภารกิจงานดังนี้
๑) ช่วยงำนเลขำนุกำร ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๒) ช่วยงำนประชำสัมพันธ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๓) ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๑๓. นายภูรินทร์ ภูพิงงา ตาแหน่ง ครูช่วยราชการ มีภารกิจงานดังนี้
๑) ช่วยงำนกลุม่ อำนวยกำร
๒) ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย
๑๔. นายเอกราช คาผุย ตาแหน่ง อัตราจ้างขับรถยนต์ มีภารกิจงานดังนี้
๑) ขับรถยนต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ รับผิดชอบรถยนต์ทะเบียน
นง ๔๗๕๙ นนทบุรี
๒) การบารุงรักษา
๒.๑) ทาความสะอาดภายในรถทุกวัน
๒.๒) ล้างรถยนต์ส่วนราชการ อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
๒.๓) เช็คระยะทางทุกๆ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและอุปกรณ์อื่น
๒.๔) สารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเสียหาย พร้อมบันทึกแจ้งซ่อม
๓) นาเอกสารติดต่อสานักงานขนส่งจังหวัด เพื่อต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนราชการ
๔) ดูแลควำมสะอำดลำนโดม อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมอำคำร
๕) จัดห้องประชุม / ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๗) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยวิริยะ ตรีชัยยุทธ ในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เนื่องจำกมีเหตุจำเป็น
อื่น เช่น กำรลำ หรือป่วย
๑๕. นายวิริยะ ตรีชัยยุทธ ตาแหน่ง อัตราจ้างขับรถยนต์ มีภารกิจงานดังนี้
๑) ขับรถยนต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒รับผิดชอบรถยนต์ทะเบียน
นง ๔๗๖๐ นนทบุรี และทะเบียน กล ๒๖๖ นนทบุรี
๒) การบารุงรักษา
๒.๑) ทาความสะอาดภายในรถทุกวัน
๒.๒) ล้างรถยนต์ส่วนราชการ อาทิตย์ละ ๑ ครั้ง
/๒.๓ เช็คระยะทาง...

๑๑
๒.๓) เช็คระยะทางทุกๆ ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร เพื่อแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องและอุปกรณ์อื่น
๒.๔) สารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเสียหาย พร้อมบันทึกแจ้งซ่อม
๓) นาเอกสารติดต่อสานักงานขนส่งจังหวัด เพื่อต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนราชการ
๔) ดูแลควำมสะอำดลำนโดม อำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อมอำคำร
๕) จัดห้องประชุม / ห้องโสตทัศนูปกรณ์
๖) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๗) ปฏิบัติหน้ำทีแ่ ทน นำยเอกรำช คำผุย ในกรณีที่ ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เนื่องจำกมีเหตุจำเป็น
อื่น เช่น กำรลำ หรือป่วย
๑๖. นางสาววัชรินทร์ ศิวิมลพาณิชย์ ตาแหน่ง แม่บ้าน มีภารกิจงานดังนี้
๑) ทำควำมสะอำดอำคำร ๒ ทั้ง ๒ ชั้น และบริเวณรอบๆ อำคำร ๒
๒) ดูแลห้องน้ำ ชำย- หญิง , รองผอ.เขต และห้องอื่นๆ ให้มีควำมสะอำดเรียบร้อย
๓) ทำควำมสะอำดพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในตัวอำคำรของสำนักงำน
๔) ทำควำมสะอำดห้องต่ำงๆ ทุกห้อง และช่วยจัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มบริกำรผู้เข้ำประชุม
๕) ดูแล ทำควำมสะอำดห้องประชุมคลองเกลือ
๖) ดูแล ทำควำมสะอำดห้องสมุด
๗) ช่วยจัดห้องประชุม
๘) ดูแลรดน้ำต้นไม้ ดูแลเครื่องทำน้ำเย็นและร้อน ที่มีไว้บริกำรเจ้ำหน้ำที่และผู้มำติดต่อรำชกำร
๙) ดูแลให้บริกำรเครื่องดื่มในกำรประชุมสัมมนำพร้อมล้ำงและเก็บรักษำ
๑๐) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๑) ปฏิบัติหน้ำที่แทน แม่บ้ำนอีกคน ในกรณีที่ ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ ได้เนื่องจำกมีเหตุจำเป็
๑๗. นางสาวสมจิตร มะณีเนตร ตาแหน่ง แม่บ้าน มีภารกิจงานดังนี้
๑) ทำควำมสะอำดอำคำร ๑ ทั้ง ๒ ชั้น และบริเวณรอบๆ อำคำร ๑
๒) ดูแลห้องน้ำ ชำย- หญิง , ห้องผอ.เขต, รองผอ.เขต และห้องอื่นๆ วันละ ๒ ครั้ง
๓) ทำควำมสะอำดพื้นที่ต่ำงๆ ภำยในตัวอำคำรของสำนักงำน
๔) ทำควำมสะอำดห้องต่ำงๆ ทุกห้อง ห้องรับรอง และช่วยจัดอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มบริหำร
ผู้เข้ำประชุม
๕) ช่วยจัดห้องประชุม
๖) ดูแลทำควำมสะอำดห้องประชุมนฤมล ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์
๗) ดูแลรดน้ำต้นไม้ ดูแลเครื่องทำน้ำเย็นและร้อน ที่มีไว้บริกำรเจ้ำหน้ำที่และผู้มำติดต่อรำชกำร
๘) ดูแลให้บริกำรเครื่องดื่มในกำรประชุมสัมมนำพร้อมล้ำงและเก็บรักษำ
๙) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่แทน แม่บ้ำนอีกคน ในกรณีที่ ไม่สำมำรถ ปฏิบัติหน้ำที่ ได้เนื่องจำกมีเหตุจำเป็น
๑๘. นายกฤษณะ เอี่ยมผ่อง ตาแหน่ง ยาม ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ดูแลอาคารสถานที่
ปฏิบัติงานดังนี้
/๑) ปฏิบัติงำน

๑๒
๑) ปฏิบัติงำนเวลำ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. วันรุ่งขึ้น
๒) เดินสำรวจตรวจควำมปลอดภัยหรือควำมสงบเรียบร้อยรอบๆ อำคำรทั้ง ๒ หลัง และบริเวณโดม
๓) ดูแลทำควำมสะอำดลำนโดม รดน้ำต้นไม้
๔) ตรวจดูแลไม่ให้บุคคลใดนำทรัพย์สินของทำงรำชกำรออกนอกบริเวณสถำนที่รำชกำรโดยไม่ได้
รับอนุญำต
๕) ตรวจดูแลทรัพย์สินของทำงรำชกำรที่ได้รับอนุญำตให้นำออกไปนอกสถำนที่รำชกำรให้ถูกต้อง
ตำมรำยกำรในหนังสืออนุญำตที่ระบุไว้
๖) ปฏิบัติงำนตำมที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรีเขต ๒ หรือ ผู้ได้รับ
มอบหมำยสั่งกำร
๗) หำกมีเหตุกำรณ์ผิดปกติเกิดขึ้นให้รำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นนทบุรีเขต ๒ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และเจ้ำหน้ำที่เวร
รักษำกำรณ์สถำนที่รำชกำรประจำวันทรำบทันที

๒. กลุ่มนโยบายและแผน
๑. นางสวาท ก่อเจดีย์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีภารกิจงานดังนี้
๑.๑ วำงแผนกำรปฏิบัติงำน แบบบูรณำกำร ควบคุม กำกับ ติดตำม และให้คำปรึกษำแนะนำ
กำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน ให้เป็นไปตำมนโยบำยเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และของผู้บังคับบัญชำ ประกอบด้วย 3 กลุ่มงำน และ ๑ งำน
จำนวนบุคลำกร 5 คน ดังต่อไปนี้
- กลุ่มงำนวิเครำะห์งบประมำณ
- กลุ่มงำนนโยบำยและแผน
- กลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
- งำนธุรกำร
๑.๒ งำนวิเครำะห์นโยบำย เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ กำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และสถำนศึกษำ
๑.๓ วำงแผนและประสำนงำนด้ำนนโยบำยและงำนโครงกำรพิเศษด้ำนพัฒนำกำรศึกษำร่วมกับ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๑
๑.๔ วิเครำะห์ตรวจสอบ กลั่นกรอง ผลกำรดำเนินงำนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในกลุ่มนโยบำยและแผนให้ถูกต้อง ก่อนเสนอ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
และ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๑.๕ วิเครำะห์งำน บริหำรกำรจัดกำร และ บูรณำกำรแผนงำน / งำน / โครงกำรกิจกรรมของบุคลำกร
กลุ่มนโยบำยและแผนให้สอดคล้องกัน
๑.6 ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมยุทธศำสตร์ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร และ งบประมำณ ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.7 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในกลุ่มนโยบำยและแผน และปรับปรุงแก้ไข
/๑.๘ กำรติดตำม...

๑๓
๑.8 กำรติดตำมและช่วยเหลือกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบแก่สถำนศึกษำ
๑.9 ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นางณสิตา อรัญยะพันธุ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ และรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ลำดับที่ ๒ (กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำย
และแผน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้)
๑.๒ งำนวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย ได้แก่
๑.๒.๑ กำรคำนวณต้นทุนผลผลิตของหน่วยงำน และ รำยงำนผลกำรคำนวณต้นทุน
๑.๒.๒ กำรดำเนินกำรระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ระบบบัญชี
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด
๑.๓ วำงแผนวิเครำะห์ ข้อมูลในกำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหำและใช้ที่ดินสิ่งก่อสร้ำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดหำและใช้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๖ กำรโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
๑.๗ กำรติดตำมและช่วยเหลือกำรดำเนินงำนตำมภำรกิจที่รับผิดชอบแก่สถำนศึกษำ
๑.๘ กำหนดเกณฑ์และแนวทำงกำรใช้เงินเหลือจ่ำยของเขตพื้นที่และสถำนศึกษำ
๑.๙ วิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดตั้งและจัดสรรงบประมำณของสถำนศึกษำที่ประสบภัยธรรมชำติ
๑.๑๐ สรุปงบประมำณเงินนอกงบประมำณค่ำที่ดินสิ่งก่อสร้ำงประจำปี
๑.๑๑ ควบคุม กำกับ ติดตำม ผลกำรบริหำรงบประมำณตำมแผนฯที่รับผิดชอบให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมเป้ำหมำย
๑.๑๒ วิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดตั้งจัดสรรงบประมำณค่ำใช้จ่ำย รำยกำรค่ำไฟฟ้ำ-ประปำ
๑.๑๓ รำยงำนและติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณงบลงทุนในระบบต่อ สพฐ. ตำมงบประมำณ
ที่ได้รับ ประจำปีงบประมำณ
๑.๑๔ งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดตั้ง/จัดสรรของงบประมำณ อปท./และหน่วยงำนอื่น
๑.๑๕ จัดทำบัญชีโดยสรุปงบประมำณที่จัดสรรทุกรำยกำรและตรวจสอบเงินประจำงวด
๑.๑๖ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน
วิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๒.๑ วำงแผนวิเครำะห์ข้อมูลและควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้ง จัดสรรงบประมำณงบดำเนินงำน
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และงบเงินอุดหนุน
๒.๒ โครงกำรและงบประมำณพิเศษที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่ำงปี
๒.๓ สรุปงบประมำณงบดำเนินงำน และเงินอุดหนุน ประจำปี
๒.๔ วิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มนโยบำยและแผน
๒.๕ กำรดำเนินกำรระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบดำเนินงำน
๒.๖ กำรรำยงำนกำรควบคุมภำยในของกลุ่มนโยบำยและแผน
/๒.๗ ปฏิบัติงำน...

๑๔
๒.๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
๒.๘ ปฏิบตั ิงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานนโยบายและแผน มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นางประทีป สังข์แก้ว ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน และรับผิดชอบ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน ลำดับที่ ๑ (กรณีผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำย
และแผน ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้)
๑.๒ งำนวิเครำะห์และพัฒนำนโยบำย
๑.๒.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย นโยบำยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผลกำรจัดกำรศึกษำ งำนวิจัยเพื่อ
กำหนดทิศทำงนโยบำย กลยุทธ์ เป้ำหมำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
๑.๒.๒ จัดทำกรอบยุทธศำสตร์นโยบำย จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และเสนอนโยบำยกรอบยุทธศำสตร์ จุดเน้นและเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนนทบุรี (กศจ.) เพื่อเผยแพร่สู่กำรปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
๑.๓ งำนจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑.๓.๑ จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี
๑.๓.๑.๑ วิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ โดยใช้เทคนิค School Mapping
๑.๓.๑.๒ ทบทวนศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพเพื่อกำหนด
ยุทธศำสตร์กำรศึกษำ โดยกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดเป้ำหมำยควำมสำเร็จ กรอบแผนงำน/โครงกำรและ
งบประมำณ กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติในระยะ ๔ ปี
๑.๓.๑.๓ เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ ๔ ปี ขอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนนทบุรี (กศจ.)
๑.๓.๑.๔ เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชนเพื่อทรำบและปฏิบัติ
๑.๔ จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑.๔.๑ ทบทวนยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อปรับกรอบยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนงำน/โครงสร้ำงให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำหนด
๑.๔.๒ จัดทำรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และนำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดนนทบุรี (กศจ.)
๑.๔.๒ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ต่อกลุ่มงำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนทบุรี
เขต ๒ , สถำนศึกษำ , ผู้เกี่ยวข้องและสำธำรณชน เพื่อทรำบและปฏิบัติ
๑.๔.๓ บริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
๑) จัดทำปฏิทิน กำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมสู่กำรปฏิบัติตำม
กำหนดเวลำ
๒) ควบคุม ตรวจสอบโครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณ ก่อนเสนอขออนุมัติ
โครงกำรหรือขอใช้งบประมำณโครงกำร
/๑.๔.๔ สนับสนุน...

๑๕
๑.๔.๔ สนับสนุน ช่วยเหลือแนะนำสถำนศึกษำ และกลุ่ม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ในกำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรม และ แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๑.๔.๕ กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติงำนประจำปี (MOU) ระหว่ำง ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ กับ ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำในสังกัดให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย, แผนปฏิบัติกำรประจำปีกำหนด
๑.๕ งำนบริหำรแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๑.๕.๑ จัดทำแผนพัฒนำจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / ศึกษำธิกำรจังหวัด / ศึกษำธิกำรภำค และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.๕.๒ กำรติดตำม ประเมินผลและ รำยงำนผลกำรดำเนินกำร
๑.๖ กำรจัดตั้ง ยุบรวม เลิก ขยำยชั้นเรียน และ โอนสถำนศึกษำ
๑.๖.๑ ศึกษำระเบียบกระทรวงศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
ควำมต้องกำรด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำประชำกรวัยเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต
๒ /จังหวัด
๑.๖.๒ จัดทำแผนจัดตั้ง ยุบรวม เลิก โอนสถำนศึกษำ โดยขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดนนทบุรี (กศจ.)
๑.๖.๓ ดำเนินกำรจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถำนศึกษำตำมแผนที่กำหนด
๑.๖.๔ ดำเนินกำร ขยำยชั้นเรียน เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำของนักเรียนสังกัดภำครัฐ สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๑) ขยำยขั้นเรียน ของสถำนศึกษำในสังกัดภำครัฐระดับชั้น ม.๑
๒) ขยำยห้องเรียนพิเศษ
๓) ขยำยห้องเรียนปกติ
๑.๖.๕ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
๑.๗ กำรติดตำมโครงกำรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของทุกโครงกำรที่อยู่ในแผนปฏิบัติกำรประจำปี
และโครงกำรนอกแผนเป็นรำยไตรมำส
๑.๘ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคล ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน และรับผิดชอบ ดังนี้
1.๑ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
๑.1.1 กำรติดตำมผลกำรจัดสรรงบประมำณและกำรอนุมัติเงินประจำงวด
1.๑.๒ กำรติดตำม ประเมินและรำยงำนผลแผนงำนโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วน
ของเงินนอกงบประมำณของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.1.3 กำรเร่งรัดติดตำมกำรบริหำรงบประมำณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในส่วนงำน
ประจำ ค่ำครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้ำง ค่ำตอบแทนใช้สอย เงินอุดหนุนและเงินนอกงบประมำณ
๑.1.4 กำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ของ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำเสนอสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเผยแพร่ต่อสำธำรณชน
/๑.๑.๕ กำรติดตำม...

๑๖
๑.1.5 กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลแผนงำนโครงกำรและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
รำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี ของสถำนศึกษำต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
๑.1.6 กำรติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผลด้ำนงำน นโยบำย, แผนงำน, โครงกำรและ
กำรใช้จ่ำยงบประมำณในส่วนของงบประมำณรำชกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง (รำยไตรมำส)
๑.1.7 กำรวิเครำะห์สรุปผลกำรดำเนินงำนงบประมำณของเขตพื้นที่และสถำนศึกษำทั้งเงิน
งบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
๑.1.8 รำยงำนผลตำมนโยบำยเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
ต่อผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง / ศึกษำธิกำรจังหวัด / ศึกษำธิกำรภำค และ ผู้ตรวจรำชกำรสำนักนำยกรัฐมนตรี
๑.1.9 กำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรติดตำมและประเมินผลทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-MES)
๑.1.๑0 ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
งานธุรการ มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
นายพันศักดิ์ บุญช่วย ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติหน้าที่แทน ดังนี้
1. ช่วยงำนเลขำนุกำรผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- รับโทรศัพท์
- ประสำนงำนทำงโทรศัพท์ (รับ-ส่งแฟ็กส์)
- ตรวจสอบแฟ้มเสนอ
- รับ-ส่งแฟ้ม
- ตำมเจ้ำหน้ำที่ที่เสนอแฟ้มพบ ผอ.เขต
- ให้บริกำรตอบคำถำมผู้มำติดต่องำน ผอ.เขต
- จดนัดหมำยกำหนดกำร ผอ.เขต
2. ช่วยขับรถยนต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 กรณีคนขับรถไม่เพียงพอ
3. วำงแผนจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศงำนธุรกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
4. จัดระบบงำนสำรบรรณให้สอดคล้องกับระบบงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(E-Office)
5. เลขำนุกำรดำเนินกำรจัดประชุมภำยในกลุ่มนโยบำยและแผน
6. งำนประสำนงำนและประชำสัมพันธ์กับกลุ่มงำนอื่นในสำนักงำน สถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชน
7. งำนดูแลวัสดุ – ครุภัณฑ์ ของกลุ่มนโยบำยและแผนให้มีและเพียงพอสำหรับกำรปฏิบัติงำน
8. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มนโยบำยและแผน
9. กำรรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศในกำรติดตำมและประเมินผลทำงกำรระบบอิเล็กทรอนิกส์ (emes)
(พุธเช้ำข่ำว สพฐ.)
10. งำนสนับสนุนระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ระบบบัญชีกำรศึกษำของ
โรงเรียนในสังกัด (e-budget)
/๑๑. งำนจัดทำ...

๑๗
11. งำนจัดทำเอกสำรรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำประจำปี
12. งำนประสำนกำรรำยงำนตำมยุทธศำสตร์ของสำนักติดตำม สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
13. ปฏิบัตงิ ำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๓. กลุม่ ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางวรรณรัชต์ ธารงค์ประสิทธิ์ ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ปฏิบัติ
หน้าที่ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้
คาปรึกษา เร่งรัดการปฏิบัติราชการ ติดต่อประสานงาน และวางแผนการปฏิบัติงานภายในกลุ่ม และปฏิบัติหน้าที่
งาน ดังนี้
1.1 กลุ่มงำนข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ดังนี้
1) ศึกษำ วิเครำะห์ ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2) พัฒนำ ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ICT เข้ำกับกระบวนกำรทำงำน ให้สอดคล้องกับระบบ
ข้อมูลสำรสนเทศของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ สพฐ.
3) พัฒนำปรับปรุงและประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application Software) เข้ำกับ
กระบวนกำรทำงำนของหน่วยงำนเพื่อนำไปใช้ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำร
4) พัฒนำปรับปรุง และจัดกำรเว็บไซต์สำนักงำน เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
5) จัดทำ และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุม
ภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ดังนี้
5.1) กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง ( B-OBEC)
5.๒) กำรจัดทำระบบข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC)
5.๓) กำรจัดทำข้อมูลตำมควำมต้องกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
5.๔) กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศประจำปีกำรศึกษำ
5.๕) กำรจัดทำทำเนียบสถำนศึกษำประจำปีกำรศึกษำ
5.6) กำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลตำมระบบสำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรศึกษำ (EMIS)
5.7) กำรจัดทำรำยงำนข้อมูลสถิติจังหวัดนนทบุรี
5.8) กำรจัดทำข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ(Data Management Center)
ข้อมูล ณ ๑๐ มิถุนำยน
5.9) กำรจัดทำข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ(Data Management Center)
ภำคเรียนที่ ๒ ข้อมูล ณ ๑๐ พฤศจิกำยน
5.10) กำรจัดทำข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ(Data Management Center)
ภำคเรียนที่ ๒ ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีกำรศึกษำ
5.๑1) กำรจัดทำโปรแกรมระบบปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน (CCT)
5.๑2) กำรจัดทำข้อมูลแผนที่สำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ (GIS)
/๖) ออกแบบวิธี...

๑๘
6) ออกแบบวิธีกำรนำเสนอในรูปแบบเอกสำร และระบบออนไลน์บนเครือข่ำยเว็บไซต์ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
7) อบรมให้ควำมรู้ด้ำนข้อมูลสำรสนเทศแก่บุคลำกร และสถำนศึกษำในสังกัด
ในกำรจัดทำฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำ
8) กำรให้บริกำรและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ
9) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำยณรงค์ ภู่พันธ์ กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
10) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
1.2 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑) ศึกษา วิเคราะห์ กากับ ติดตามการติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนการสนับสนุน ช่วยเหลือการ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
2) ศึกษำ วิเครำะห์ กำกับ ติดตำมกำรติดตั้งอุปกรณ์ ตลอดจนกำรสนับสนุน ช่วยเหลือกำร
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
3) กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และกำร
จัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
4) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) และกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT)
5) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
2. นายณรงค์ ภู่พันธ์ ตาแหน่ง อัตราจ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.1 กลุม่ งำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1) ศึกษำ ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร
2) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3) ศึกษำ วิเครำะห์ และกำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของระบบคอมพิวเตอร์
4) ดำเนินกำรเกี่ยวกับระบบรักษำคุ้มครองควำมปลอดภัยของข้อมูล และวำงแผนป้องกัน
ควำมเสี่ยงของระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5) พัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์
6) ให้คำปรึกษำ แนะนำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตแก่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
๗) กำกับ ติดตำม และประเมินผลเกี่ยวกับกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัด
8) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
9) กำรจัดทำระบบ Authentication ระบบเครือข่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10) ดูแล และติดตั้งระบบวีดีโอ Conference ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11) ปฏิบัติหน้ำที่แทน นำงวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์ กรณีไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้
12) ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
/๒.๒ กลุ่มงำนธุรกำร...

๑๙
2.2 กลุ่มงำนธุรกำร มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑) งำนรับ - ส่งหนังสือรำชกำร
2) งำนกำรจัดทำหนังสือรำชกำร
๓) งำนกำรจัดกำรประชุมภำยในกลุ่ม
๔) งำนจัดกำรควำมรู้ภำยในกลุ่ม
5) งำนประสำนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
6) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๑. นางสาวอาภรณ์ พัฒนาภรณ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีภารกิจของผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ ดังนี้
๑.๑ มีหน้ำที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๑.๒ วำงแผน กำกับ ดูแล และกำหนดยุทธศำสตร์ในกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ งำนเกี่ยวกับกำรวำงแผน กำรบริหำรจัดกำร จัดระบบงำน อำนวยกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมินผลงำน ตัดสินใจ แก้ปัญหำในส่วนรำชกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีควำมเชี่ยวชำญ
ในงำน โดยใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในงำนด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำร
จัดระบบองค์กร ประสำนงำนและให้บริกำร สนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ให้สำมำรถบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนตำมบทบำทภำรกิจ อำนำจ หน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อย
มีประสิทธิภำพบนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำรข้อมูล ข่ำวสำร เอกสำร สื่อ อุปกรณ์ทำงกำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำและสถำนศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก คล่องตัว มีคุณภำพและประสิทธิผล
๒. นางสาวอาภรณ์ พัฒนาภรณ์ ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ หัวหน้างานให้
คาปรึกษา เกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน การบัญชี และการบริหารงานสินทรัพย์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินนอกงบประมำณเงินฝำกคลังทุกรำยกำร ในระบบ GFMIS และจัดทำทะเบียนคุม
แยกตำมประเภทเงิน ทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิก พร้อมทั้งกำรตรวจสอบยอดเงินฝำกคลังของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
และรำยงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒. กำรจัดทำรำยงำนเกี่ยวกับเงินบริจำค เงินบูรณะทรัพย์สิน
๓. ทำหน้ำที่ดูเงินจำกคลังในระบบ GFMIS ประเภทเงินงบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ
เงินนอกนอกงบประมำณ พร้อมจัดทำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรรับ – จ่ำยเงิน
๔. ทำกำรตัดจ่ำยเงินในระบบ GFMIS ของเงินนอกนอกงบประมำณ ทุกวันที่มีกำรจ่ำยเงิน
๕. ทำหน้ำที่สั่งจ่ำยเช็คทุกประเภทและประสำนงำนหน่วยงำน,บุคคลภำยนอกในกำรรับเช็ค
ตำมกำหนดฎีกำที่วำงเบิกทุกฎีกำ
/๖. ดำเนินกำร...

๒๐
๖. ดำเนินกำรโอนเกี่ยวกับกำรโอนเงินและคีย์ข้อมูลรำยตัว , รำยโรงเรียน และเงินประเภทต่ำง ๆ
ของข้ำรำชกำร ,ลูกจ้ำง ในสังกัดให้ธนำคำรด้วยโปรแกรม KTB
๗. ดำเนินกำรเปลี่ยนแปลงลำยมือชื่อ ผู้มีอำนำจลงนำมเช็คทุกประเภท
๘. ดำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินค้ำประกันสัญญำ ,เงินรำยได้สถำนศึกษำ พร้อมจัดทำทะเบียนคุม
เอกสำรกำรเบิกจ่ำย
๙. ดำเนินกำรติดตำมเรียกใบเสร็จรับเงินกำรจ่ำยตรงจำกผู้ประกอบกำร เพื่อแนบเอกสำรกำรเบิกจ่ำย
๑๐. ดำเนินกำรจัดทำบัญชี (คุมมือ)
๑๑. ดำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
๑๒. ให้คำปรึกษำ
๓. นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์ ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุชานาญการ หัวหน้าบริหารงานพัสดุ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมชำนำญงำนและประสบกำรณ์สูงเกี่ยวกับงำนพัสดุที่มีลักษณะยำก
ปฏิบัติงำนโดยจำเป็นต้องมีกำรตัดสินใจหรือแก้ปัญหำในงำนที่รับผิดชอบค่อนข้ำงมำก โดยปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบพัสดุ
กำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ กำรงบประมำณ ตอบปัญหำและชี้แจงเรื่องต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ ฝึกอบรม เผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจ ให้คำปรึกษำแนะนำในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมที่ได้รับแต่งตั้ง
และปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง งบดำเนินงำน (รำยกำรค่ำวัสดุ) ของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ทุกแผนงำน/โครงกำร ทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ
กำรจัดทำทะเบียนคุม
๒. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรขอเบิกจ่ำยเงินงบลงทุน (รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง
ของโรงเรียนในสังกัด ทุกแผนงำน/โครงกำร ทั้งเงินงบประมำณและเงินนอกงบประมำณ กำรจัดทำทะเบียนคุมและเบิก
จ่ำยเงินพร้อมทั้งกำรกำกับ ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำย
๓. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง และกำรพัสดุให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องและมีหน้ำที่ในกำร
ดำเนินงำนในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๔. ควบคุม ติดตำม และเร่งรัดผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี
เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด
๕. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำบริกำรบุคลำกรปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตฯ
๖. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำบริกำรอัตรำจ้ำงงบ สพฐ.
๗. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรจ้ำงเหมำครูชำวต่ำงประเทศ (งบอุดหนุนจำก อบจ.)
๘. กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับที่รำชพัสดุ กำรขอรื้อถอนอำคำรเรียนอำคำรประกอบ
๙. ควบคุม ติดตำม และเร่งรัดผลกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนนทบุรี เขต ๒
และโรงเรียนในสังกัด
๑๐. ประสำนงำนกับสำนักงำนคลังจังหวัด ธนำคำร โรงเรียนและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุง ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำที่อำจขึ้นใน
หน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย
/๑๒. ให้คำปรึกษำ...

๒๑
๑๒. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำขอรับบริกำร
๑๓. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔. นางรัตนา เหมะรัชตะ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน หัวหน้าบริหารงาน
การเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยของส่วนรำชกำรประกอบด้วย
๑.๑ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
๑.๒ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
๑.๓ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม
๑.๔ กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยวิทยำกรอิสลำมศึกษำ
๑.๕ เงินยืมรำชกำร
๑.๖ เงินยืมเงินนอกงบประมำณ
๑.๗ เงินยืมทดรองรำชกำร
๒. กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน
๒.๑ เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน
๒.๒ เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๓ เงินอุดหนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยครอบครัวอุปถัมภ์
๒.๔ เงินอุดหนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี
๓. กำรเบิกจ่ำยเงินและสิทธิผลประโยชน์ของผู้รับบำนำญ ลูกจ้ำงรำยเดือน
๓.๑ เบิกจ่ำยเงินบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครูและลูกจ้ำงประจำ
๓.๒ กำรเบิกจ่ำยเงินบำเหน็จตกทอดกรณีเสียชีวิตของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ
และข้ำรำชกำรบำนำญ
๓.๓ กำรเบิกจ่ำยเงินช่วยเหลือพิเศกรณีเสียชิวิตของข้ำรำชกำร ข้ำรำชกำรครู ลูกจ้ำงประจำ
และข้ำรำชกำรบำนำญ
๓.๔ จัดทำหนังสือรับรองเงินบำนำญ เงินบำเหน็จรำยเดือน
๓.๕ จัดทำหนังสือรับรองเงินกู้บำเหน็จค้ำประกันให้กับข้ำรำชกำรบำนำญและบำเหน็จรำยเดือน
๓.๖ จัดทำสลิบเงินเดือนให้แก่ผู้รับบำนำญและลูกจ้ำงรำยเดือน
๓.๗ เบิกจ่ำยเงินและกำรหักหนี้เงินตำมโครงกำรหนี้บุคคลที่สำมของข้ำรำชกำรบำนำญ และบำเหน็จ
รำยเดือน
๓.๘ เบิกจ่ำยเงินบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนำญอำยุครบ 65 ปีบริบูรณ์
๓.๙ เบิกจ่ำยเงินบำเหน็จดำรงชีพผู้รับบำนำญอำยุครบ 70 ปีบริบูรณ์
๓.๑๐ จัดทำข้อมูลภำครัฐในส่วนของขอรับเงินและเบิกเงินทุกประเภทของข้ำรำชกำรบำนำญ
ลูกจ้ำงประจำในระบบ e-pension
๓.๑๑ จัดทำหนังสือค้ำประกันสัญญำกรณีผู้รับบำนำญที่ถูกลงโทษทำงวินัยแล้วคดีไม่สิ้นสุด
๓.๑๒ จัดทำหนังสือรับรองภำษี หัก ณ ที่จ่ำยประจำปีของผู้รับบำนำญและผู้รับบำเหน็จรำยเดือน
๔. เบิกจ่ำยเงินงบประมำณจำกระบบกำรคลังภำครัฐสู่ระบบอิเล็คทรอนิคส์ GFMIS
/๕. ตรวจสอบ...

๒๒
๕. ตรวจสอบ ควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองรำชกำร เงินยืมรำชกำร เงินยืมนอกงบประมำณ
๖. จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองรำชกำร
๗. ล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำรในระบบ GFMIS
๘. รำยงำนเงินทดรองรำชกำรต่อ สพฐ. และ สตง.
๙. ปฏิบัติงำน KTB Corporate Online
๑๐. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุงให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
รวมถึงระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ปฏิบัตงิ ำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. นางจินตนา จั่นประดับ ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน หัวหน้าบริหารงาน
สินทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ประเมินผล เสนอแนะ ปรับปรุง ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นของงำน
ในหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย
๒. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินวิทยฐำนะ ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ค่ำจ้ำงประจำ ในระบบจ่ำยตรง โดยประสำนงำนกับ สพฐ. และกรมบัญชีกลำง
๓. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
๔. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรหักเงิน กบข. ของข้ำรำชกำร/ กสจ. ของลูกจ้ำงประจำ
๕. ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรหักเงินหนี้บุคคที่3 ของข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงประจำ/อัตรำจ้ำงทุกประเภท
(ยกเว้น ครู อบจ.)
๖. จัดทำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ของข้ำรำชกำรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นนทบุรี เขต ๒
๗. จัดทำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนครั้งสุดท้ำย (แบบ ๑) ของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ พร้อมแจ้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
๘. ทำหน้ำที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (งำนในหน้ำที่) ของข้ำรำชกำรทุกประเภท
๙. ประสำนงำนกับธนำคำร สำนักงำนคลังจังหวัด โรงเรียนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสำธำรณูปโภคของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และโรงเรียนในสังกัด พร้อมจัดทำทะเบียนคุม
๑๑. ทำหน้ำที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ค่ำสำธำรณูปโภค
๑๒. ทำหน้ำที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำใช้สอย และค่ำวัสดุ
ส่วนของงำนพัสดุ
๑๓. ทำหน้ำที่รับเงินทุกประเภท ที่เป็นเงินสด พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงิน ส่งเจ้ำหน้ำที่บัญชีทุกวันที่มีกำรรับ
๑๔. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำขอรับบริกำร
๑๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๑๖.ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง งบลงทุน (รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง)
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ ทุกแผนงำน/โครงกำร ทั้งเงินงบประมำณและเงินนอก
งบประมำณ กำรจัดทำทะเบียนคุม
/๖.นางสาวจันทนา...

๒๓
๖. นางสาวจันทนา ศรีพราหมณ์เวชช ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน หัวหน้า
บริหารการบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศึกษำ วิเครำะห์ เสนอแนะ ปรับปรุง ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดขึ้นของงำนใน
หน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย
2. ปฎิบัติงำนเกี่ยวกับเงินกองทุนบำเหน็จบำนำญของข้ำรำชกำร (กบข) ของข้ำรำชกำร
ในสังกัดฯและเงินกองทุน กสจ. ของลูกจ้ำงประจำในสังกัดดังนี้
2.1 กำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรจัดทำทะเบียนคุม
2.2 กำรตรวจสอบ กำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนและกำรขอรับเงิน กบข. ของข้ำรำชกำร
ในสังกัดฯเมื่อเกษียณอำยุรำชกำร ตำย และลำออก และกำรจัดทำเอกสำรหลักฐำนและกำรขอรับเงิน กสจ. ของ
ลูกจ้ำงประจำในสังกัดฯ เมื่อเกษียณอำยุรำชกำร ตำย และลำออก
3. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลและกำร
กำรศึกษำบุตรของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ข้ำรำชกำรบำนำญ และโรงเรียนในสังกัดฯ กำรจัดทำทะเบียนคุมและ
กำรวำงฎีกำเบิกจ่ำยเงิน
4. กำรจัดทำหนังสือรับรองสิทธิต่ำงๆ เกี่ยวกับเงินสวัสดิกำร
5. ปฎิบัติงำนกำรรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ทุกรำยกำร พร้อมกำรจัดทำทะเบียนคุม
และจัดทำรำยงำนในระบบ GFMIS
6. ปฎิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของข้ำรำชกำร และข้ำรำชกำรครูของโรงเรียนใน
สังกัดฯ พร้อมกำรจัดทำรำยละเอียด ทะเบียนคุม กำรวำงฏีกำเบิกจ่ำยเงิน และกำรจัดทำรำยละเอียดกำรขอ
งบประมำณค่ำเช่ำบ้ำน
7. กำรจัดทำระบบและกำกับงำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน
8. ประสำนงำนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคลังจังหวัด
โรงเรียนในสังกัด ธนำคำร และหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของเงินงบประมำณทุกประเภท/ทุกรำยกำร
9. ทำหน้ำที่ขอเบิกเงินในระบบ GFMIS(ในงำนที่รับผิดชอบ)
10. กำรรับเงิน จ่ำยเงิน ส่งเงิน นำฝำกเงิน ในระบบ KTB Corporate Online
๑๑. จัดทำบัญชีระบบเกณฑ์คงค้ำง
11. ให้คำปรึกษำ แนะนำ และอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำขอรับบริกำร
12. ปฎิบตั ิงำนอื่นๆตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๗. นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ์ อัตราจ้าง (งบพื้นฐาน) ปฏิบัติหน้าที่งานพัสดุของกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้
๑. บันทึกรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบ e-GP
๒. ทำหน้ำที่ผู้ช่วย นำงจินตนำ จั่นประดับ ในกำรจัดทำรำยละเอียดกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และเอกสำร
แนบท้ำยต่ำง ๆ ที่เกีย่ วกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ดังนี้
๒.๑ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจง
๒.๒ ตรวจเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงวิธีเฉพำะเจำะจงของโรงเรียนในสังกัด
๓. จัดทำทะเบียนคุมเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง(ประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์,
ประกวดรำคำ,สอบรำคำ ฯ)
/๔. จัดทำทะเบียน...

๒๔
๔. จัดทำทะเบียนคุมสัญญำซื้อ/จ้ำง,ใบสั่งซื้อ/จ้ำง
๕. จัดทำข้อมูลหลักผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง
๖. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงิน และกำรแจ้งกำรยกเลิก
ใบเสร็จรับเงิน กำรรำยงำนกำรใช้ใบเสร็จรับเงินประจำปี
๗. แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดตำมที่ได้รับจัดสรรให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินกำร
๘. จัดทำหนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย ของบุคลธรรมดำและนิติบุคคล/ใบสั่งจ่ำยเงิน
๙. ควบคุมกำรจัดทำบัญชีวัสดุสำนักงำน กำรเบิกจ่ำย และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๑๐. ควบคุมกำรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ กำรเบิกจ่ำย และกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๑๑. อำนวยควำมสะดวก-ดูแลรับรองผู้มำติดต่อรำชกำรตำมควำมเหมำะสม
๑๒. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๘. นางสาวพัชร์นันทน์ ธรรมพิชัย อัตราจ้าง (งบพื้นฐาน) ปฏิบัติหน้าที่พนักงานธุรการและ
งานบัญชีของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้
๑. กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำรตำมระบบที่กำหนด
๒. กำรแจ้งเวียนหนังสือรำชกำรภำยในกลุ่มงำนฯ
๓. กำรประสำนงำนในกำรรับ – ส่งหนังสือระหว่ำงกลุ่มงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๔. กำรจัดเก็บสำเนำหนังสือ
๕. จัดทำทะเบียนคุมหลักฐำนกำรขอเบิกเงินทุกรำยกำร
๖. นำเสนอแฟ้มงำนกรณีที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ ผ่ำนงำนแล้วต่อผู้บังคับบัญชำ และนำแฟ้มที่ผ่ำนควำมเห็น
จำกผู้บังคับบัญชำส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
๗. ดูแลระบบและกำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรในหน้ำเว็บไซด์ของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ให้ทัน
ต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ดังนี้
-แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณและรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงินของโรงเรียนและสำนักงำนฯ
-แจ้งกำรแจ้งกำรโอนเงิน
-แจ้งเกี่ยวกับระเบียบ หนังสือเวียนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๘. กำรบันทึกรำยกำรรับ-จ่ำยในระบบโปรแกรมติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีของ สพฐ.
๙. กำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้มำติดต่อรำชกำรของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
๑๐. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล
๑. นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑) วางแผน ควบคุม กากับและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้
๑.๑) กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๑.๒) กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๑.๓) กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
/๑.๔) งานธุรการกลุ่ม...

๒๕
๑.๔) งานธุรการกลุ่ม
๒) ตรวจสอบ กลั่นกรองและเสนอแนะการดาเนินงานของบุคลากรในกลุ่มก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา
๓) ให้คาปรึกษา แนะนา ชี้แจงแก่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องงานที่รับผิดชอบ
๔) รายงานผลงาน ปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา นาเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา
๕) ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. นางนิตย์ณรัตน์ โพธิป์ ระเสริฐ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง มีภารกิจงานดังนี้
๑) วิเคราะห์ภารกิจ และแผนอัตรากาลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) ประสานการดาเนินงานและประเมินสภาพความต้องการกาลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
๓) กาหนดจานวนอัตรากาลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด(ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน)
๔) จัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษาและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาแผนอัตรากาลังของ
สถานศึกษานาแผนสู่การปฏิบัติและติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากาลังตามแผน
๕) นาแผนอัตรากาลังมากาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖) ดาเนินการขอปรับปรุงตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)ทุกตาแหน่ง
๗) การขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาแหน่งและการขอกาหนดตาแหน่งเพิ่ม
๘) ดาเนินการเสนอการกาหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากาลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่อ อ.ก.ศ.จ. และ ก.ศ.จ. นนทบุรี
๙) ดาเนินการเกี่ยวกับตาแหน่งข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุ และเกษียณก่อนกาหนด
(การยุบเลิกและการขอรับคืนตาแหน่ง)
๑๐) จัดทาบัญชีคุมตาแหน่งว่างทุกกรณีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจา ให้เป็นปัจจุบัน
๑๑) การพิจารณาจัดสรรตาแหน่งใหม่ (ตาแหน่งข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ)
๑๒) ดาเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และในสถานศึกษา ตลอดจนการจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากาลังตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๑๓) วิเคราะห์ภารกิจ ให้คาปรึกษา แนะนา วางแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้มีหรือเลื่อนวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์แลวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๑๔) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๑๕) ให้คาแนะนา และข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินงานขอ
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ตลอดจนประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในหน่วยงาน และนอกหน่วยงาน ในการ
ดาเนินงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นทุกสายงาน
๑๘) ดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการ
ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ สายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงาน
/ การสอน...

๒๖
การสอน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
๑๙) การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามวุฒิที่สูงขึ้น
๒๐) กากับ ดูแล ตรวจสอบ การเสนอแฟ้มงานของกลุ่มงานอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๒๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. นางสาวพรทิพย์ บุตรคีลีมาลย์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๒ กรณี
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
๑) งานเกี่ยวกับการสรรหา การจ้าง และการลาออกของลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ
ดังนี้
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนักการภารโรงตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งนักการภารโรง สาหรับโรงเรียนปกติ
๑.๓ อัตราจ้าง ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
๑.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
๑.๕ ครูอัตราจ้างชั่วคราวครูขาดแคลนวิกฤต
๑.๖ บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์
๑.๗ พนักงานราชการ
๒) การจ้างและการลาออกครูอัตราจ้างเงินนอกงบประมาณ (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี)
๓) การสรรหา การจ้าง และการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔) การย้าย และการลาออกของลูกจ้างประจา
๕) ดาเนินการแจ้งเรื่องการจัดประชุม การแจ้งรายงานการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เก็บ
รักษาวาระการประชุม และรายงานการประชุม ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ อ.ก.ศ.จ., และ กศจ.
๖) ประสานงาน ติดตาม กากับ และรวบรวมผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
๗) การปรับเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา
๘) กากับ ดูแล ตรวจสอบ การเสนอแฟ้มงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. นางพิมพ์สิริ ตะเพียนทอง ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๓ กรณีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
๑) การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูสายผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา
๒) การย้ายผู้บริหารการศึกษา ตาแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.
๓) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันได้ สอบคัดเลือก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๔) การบรรจุนักศึกษาทุน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งครู
ผู้ช่วย
/๕) การบรรจุ...

๒๗
๕) การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่ง
ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจาเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
๖) การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
๗) การสอบคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.
๘) การลาออกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙) การให้โอนและรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตาแหน่ง
๑๐) การบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑) การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
๑๒) การคัดเลือกสอบคัดเลือกและการแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
๑๓) การคัดเลือกสอบคัดเลือกและการแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๔) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๕) การทดลองปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
๑๖) การรักษาราชการแทนและการรักษาการในตาแหน่ง
๑๗) การไปช่วยราชการ – มาช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตาแหน่ง
๑๘) การถ่ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีโรงเรียนโอนไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๑๙) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา (บรรจุใหม่)
๒๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. นางณภาภัช รัตนชัยเดชา ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ ๑
กรณีผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงานดังนี้
๑) การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒) การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินตอบแทนรายเดือน
๓) การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
๕) การรายงานยอดเงินเดือนและค่าจ้างประจาเหลือจ่าย
๖) การขออนุมัติใช้เงินเดือนเหลือจ่าย
๗) การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจา
๘) การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง(ระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างประจา)
๑๐) การจัดทาข้อมูลเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูลบุคลากรทาง
การศึกษา
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๖. นางณฐมน...

๒๘
๖. นางณฐมน สินธุสุข ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ และปฏิบัติหน้าที่แทน
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คนที่ ๑ กรณีผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ มีภารกิจงาน ดังนี้
๑) นายทะเบียนการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจา
๒) การจัดทาข้อมูลตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา
๓) การจัดทาทะเบียนประวัติ การเก็บรักษาข้อมูล และจัดทาประวัติอีเล็กทรอนิกส์ ก.ค.ศ.๑๖ ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประวัติลูกจ้างประจา
๔) การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ที่ออกจากราชการ และถึงแก่กรรม
๕) การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจา
๖) การบริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติและ ก.พ.๗ การตรวจสอบและลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗ ของข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษา
๗) การรับ-ส่ง แฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
๘) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ)
๙) การมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน และการติดตามครื่องราชอิสริยาภรณ์
นาส่งคืน
๑๐) การจัดทาทะเบียนควบคุมการรับ และส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๑) การมอบประกาศนียบัตรกากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
๑๒) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์แก่ทางราชการ
๑๓) การพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจา และการรายงานการจ้าง
๑๔) ดาเนินการเกี่ยวกับระบบการจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง(ระบบทะเบียนประวัติ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา)
๑๕) การควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
๑๖) การขอรับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ(พ.ค.ก.) ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๗) การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
๑๘) การลาอุปสมบท และการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๑๙) การขออนุญาตการลา และเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาในส่วนที่เกิน ๖๐ วันทาการ
๒๐) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
๒๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
/๗. นายรักพูม...

๒๙

๗. นายรักพูม สุนทรสวัสดิ์ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑) ดาเนินการรับ-ส่ง หนังสือราชการในกลุ่ม และกลุ่มอื่น ๆ
๒) ดาเนินการงานธุรการของกลุ่มบริหารงานบุคคล และประสานงานกับกลุ่มงาน หรือหน่วยงานอื่น
๓) งานสารบรรณของกลุ่มบริหารงานบุคคล (การรับหนังสือราชการในกลุ่มบริหารงานบุคคล)
๔) แจ้งเวียน เก็บรวบรวมหนังสือเวียน ระเบียบปฏิบัติที่นอกเหนือความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
ต่างๆ
๕) ดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๖) การเบิก-จ่าย และทาทะเบียนคุมวัสดุ เครื่องใช้ในสานักงานฯ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
๗) ดาเนินการออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบาเหน็จบานาญ
๘) การจัดทาทะเบียนและควบคุมวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจาในสานักงานฯ และ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
๙) การเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ
๑๐) การออกหนังสือรับรองให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด
๑๑) การจัดทาข้อมูลตามโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา
๑๒) การปรับปรุงข้อมูลประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
ในโปรแกรม P-OBEC
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุล ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1) วำงแผน ควบคุม กำกับ เรงรัด ติดตำม ใหคำปรึกษำ แนะนำ ปรับปรุงแกไข เพื่อกำรพัฒนำ
กำรปฏิบัติงำนของกลุมใหเปนไปดวยควำมเรียบรอย ถูกตอง ตำมระเบียบ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ ขอบังคับ
กฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตำมแบบแผนของทำงรำชกำร และทันตำมระยะเวลำที่กำหนดดวยขอมูลสำรสนเทศ
2) ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแนะ ประกอบกำรวินิจฉัยสั่งกำรใหเปนไปตำมระเบียบ หลักเกณฑ
แนวปฏิบัติ กฎหมำย ขอบังคับ และหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวของ แกไขปญหำ สงเสริม สนับสนุน ประสำนงำน
เสนอรองผูอำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 และผูอำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
3) ใหคำปรึกษำ แนะนำ ชี้แจง สงเสริม สนับสนุนหนวยงำนในสังกัด ติดตอประสำนงำนกับ
สวนรำชกำร หรือผูเกี่ยวของ
4) ดำเนินงำนฝกอบรมกำรพัฒนำกอนแตงตั้งขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจำง
และบุคลำกรอื่น
5) ดำเนินกำรฝกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำนขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ลูกจำง และบุคลำกรอื่น
/๖) ดำเนินกำร...

๓๐
6) ดำเนินกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ใหเปนไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
และ จรรยำบรรณ
7) ปฏิบัติงำนสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติ ขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ
8) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำตอ ฝกอบรม กำรศึกษำดูงำน หรือปฏิบัติงำนวิจัยและพัฒนำ
ภำยในประเทศ หรือตำงประเทศ
9) ศึกษำ วิเครำะห วิจัย และเสริมสรำงระบบเครือขำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
10) กำรประสำนงำน/จัดทำ/จัดตั้งงบประมำณ โครงกำรพัฒนำขำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ ลูกจำงประจำและบุคลำกรอื่น
11) ในกรณีที่ลำหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ มอบหมำยให้ นำงณฐมน สินธุสุข ปฏิบัติหน้ำที่แทน
12) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ไดรับมอบหมำย

๗. กลุม่ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑. นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๑.๓ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๑.๔ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๑.๕ ดำเนินงำนควบคุมภำยในของกลุ่มนิเทศ
๑.๖ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
๑.๗ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ
๑.๘ ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม
๑.๙ ดำเนินงำนโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (นิเทศปกติ)
๑.๑๐ ส่งเสริมพัฒนำกำรจัด STEM Education ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้น
๑.๑๑ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอปำกเกร็ด
๑.๑๒ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๒. นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุล ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๒.๒ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๑
๒.๓ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๒.๔ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๒.๕ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
๒.๖ ดำเนินงำนโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”
/๒.๗ ดำเนินงำน...

๓๑
๒.๗ ดำเนินงำนโครงกำร DLTV
๒.๘ ดำเนินงำนโครงกำร DLIT
๒.๙ ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ
๒.๑๐ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอไทรน้อย
๒.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๓. นางนภสกร ผ่องอาไพ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนนิเทศติดตำม และประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๒ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๒
๓.๓ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๓.๔ ศึกษำ ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่ให้ครู
ได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอน
๓.๕ ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
๓.๖ ดำเนินงำนโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๗ ดำเนินงำนโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (นิเทศปกติ)
๓.๘ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอบำงบัวทอง
๓.๙ รับผิดชอบโครงกำรพระรำชดำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรี สิรินธร รัฐสีมำคุณำกร
ปิยชำติ สยำมบรมรำชกุมำรี
๓.๑๐ รับผิดชอบโครงกำรดรงเรียนดีมีคุณภำพ ห้องเรียนคุณภำพ
๓.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๔. นางปริยานุช จุลพรหม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๔.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระบวนกำรเรียนรู้
๔.๒ ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ คนที่ ๓
๔.๓ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๔.๔ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๔.๕ ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย
๔.๖ ดำเนินงำนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย และกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยตำมหลักสูตรฯ
๔.๗ ดำเนินงำนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย
๔.๘ ดำเนินงำนสะเต็มศึกษำปฐมวัย
๔.๙ ดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขนำดเล็ก
๔.๑๐ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอบำงใหญ่
๔.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่ม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๕.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
๕.๒ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
/๕.๓ ศึกษำ วิจัย...

๓๒
๕.๓ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๕.๔ ดำเนินงำนงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
๕.๕ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
๕.๖ ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจำตำบล
๕.๗ ส่งเสริมพัฒนำค่ำนิยม ๑๒ ประกำร
๕.๘ ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ
๕.๙ ดำเนินงำนกำรส่งเสริมบริหำรจัดกำรขยะภำยในโรงเรียน
๕.๑๐ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอบำงใหญ่
๕.๑๑ ปฏิบัติงำนอืน่ ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๖. นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๖.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
๖.๒ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๖.๓ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๖.๔ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๖.๕ ดำเนินงำนจัดสอบ O-NET/ I-NET
๖.๖ ดำเนินงำนจัดสอบ NT
๖.๗ ดำเนินงำนจัดสอบข้อสอบมำตรฐำนปลำยปี
๖.๘ ดำเนินงำนโครงกำร EBE
๖.๙ ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
๖.๙ ส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมอำเซียนศึกษำ/ ศูนยกำรเรียนรู้(ห้องสมุด) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๖.๑๐ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอ
บำงบัวทอง
๖.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๗. นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๗.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
๗.๒ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๗.๓ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๗.๔ ส่งเสริมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๗.๕ พัฒนำกระบวนกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ/ Active Learning/ ศูนย์วิชำกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
๗.๖ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์/ สะเต็มศึกษำ วิทยำกำรคำนวณ ขั้นพื้นฐำน
๗.๗ ดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนสุจริต
๗.๘ ดำเนินงำนจัดสอบกำรอ่ำน ป.๑ (RT)/ กำรทดสอบแนว PISA
/๗.๙ นิเทศติดตำม...

๓๓
๗.๙ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอไทรน้อย
๗.๑๐ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๘. นางสาวจิตรวี วงษ์ดี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนเลขำคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๘.๒ นิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโรงเรียนในควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยต้นสังกัด
๘.๓ ศึกษำ วิจัย ค้นคว้ำทำงวิชำกำร เพื่อจัดทำเป็นเอกสำร คู่มือและสื่ อใช้ในกำรปฏิบัติงำนและ เผยแพร่
ให้ครูได้ใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมภำระงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
๘.๔ ดำเนินงำนประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ
๘.๕ ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ
๘.๖ ส่งเสริมกิจกรรม Boot Camp ครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ
๘.๗ ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนเรียนร่วม
๘.๘ ส่งเสริมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรทักษะชีวิต
๘.๙ ส่งเสริมพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กิจกรรมแนะแนว)
๘.๑๐ นิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำตำมโครงกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพฯ ของโรงเรียนในอำเภอปำกเกร็ด
๘.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๙. นางสาวกัลยรัตน์ สุขจิตร ตาแหน่ง อัตราจ้างธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๙.๑ ปฏิบัติงำนธุรกำรของกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๙.๒ ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
๑. นางสาวิตรี พันธ์พานิช ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อานวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีภารกิจงาน ดังนี้
๑. วำงแผนกำรปฏิบัติงำนแบบบูรณำกำร ควบคุม กำกับ ติดตำมและให้คำปรึกษำแนะนำกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ และของผู้บังคับบัญชำ ประกอบด้วย
๔ กลุ่มงำน และ ๑ งำน ดังต่อไปนี้
- กลุ่มงำนส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรพิเศษ
- กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรนักเรียน
- กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- งำนธุรกำร
๒. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอแนะกำรดำเนินงำนของบุคลำกรในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำก่อน
เสนอผู้บังคับบัญชำ
๓. ประสำนแผนงำน/โครงกำร ตำมนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำและหน่วยงำน
อื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๔. วิเครำะห์งำน บริหำรกำรจัดกำร และบูรณำกำรแผน/งำน/โครงกำรกิจกรรมของบุคลำกร
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกัน
/๕. รำยงำนผล...

๓๔
๕. รำยงำนผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำ
๖. งำนกำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน
- ระดับเขต
- ระดับจังหวัด
- ระดับกลุ่มจังหวัด
๗. ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๒. นางสาวิตรี พันธ์พานิช ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาและมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
๒.๑ งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรรับนักเรียน
- ดำเนินกำรวำงแผนกำรรับนักเรียน
- ดำเนินกำรจัดทำเขตพื้นที่บริกำร
- ดำเนินกำรจัดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียน
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนประจำปี
- ดำเนินกำรนักเรียนของโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนเข้ำเรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์
- ดำเนินกำรเพิ่มจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน
- ตรวจสอบ ติดตำม สรุปรำยงำนผลกำรรับนักเรียน
- ดำเนินกำรกำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรรับนักเรียนของสถำนศึกษำ
ทำงเว็ปไซต์
- ดำเนินกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นกำรรับนักเรียน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนศึกษำทั่วไปที่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรศึกษำ/แจ้งกำรรับ
สมัครเพื่อศึกษำต่อ
๒.๒ งำนส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย
- ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบตำมอัธยำศัย (กศน.)
- ขอเปลี่ยนประเภทกำรตรวจ (นักเรียนต่ำงประเทศ)
๒.๓ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ,ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก,ระดับชำติ
๒.๔ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๕ งำนส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชนและพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๒.๗ งำนดำเนินกำรจัดทำ/จัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำและกำรให้บริกำรข้อมูล
ทำงกำรศึกษำ
- กำรจัดซื้อแบบพิมพ์
- กำรออกใบสุทธิเกิน 10 ปี
- กำรออกหนังสือรับรองสถำนศึกษำเป็นภำษำอังกฤษ
- กำรออกใบรับรองวุฒิ
- กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
/-กำรยกเลิก...

๓๕
- กำรยกเลิกแบบพิมพ์
- กำรเทียบโอนผลกำรเรียน
๒.๘ งำนจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
- กำรส่งเด็กเข้ำเรียน (กำรเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนชั้น ป.๑ กำรจัดสรรโอกำสเข้ำเรียนชั้น ม.๑ กำรรับ
เด็กเข้ำเรียนตำม พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ไม่มีหลักฐำนทะเบียนรำษฎร์)
- กำรผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังอำยุตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
- กำรติดตำมเด็กเข้ำเรียน (เด็กตกหล่น, เด็กออกกลำงคัน)
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจำหน่ำยนักเรียน
- กำรสำรวจประชำกรวัยเรียน (เด็กตกหล่น, เด็กออกกลำงคัน)
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำยนักเรียนมำ-ไปเข้ำเรียน
- กำรดำเนินกำรเด็กที่ไม่มีหลักฐำนทำงทะเบียนรำษฎร์/ไร้สัญชำติ
- กำรดำเนินกำรจัดทำบัตรประจำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
ภำคบังคับ
๒.๙ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑o ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๓. นางสาวชไมพร บูรณพล ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริม
กิจกรรมนักเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
๓.๑ งำนประชำธิปไตยนักเรียน
- สภำนักเรียน/กรรมกำรนักเรียน
- งำนกิจกรรมรณรงค์กำรเลือกตั้งของสถำนศึกษำ
- งำนโครงกำรสภำเยำวชน
- งำนค่ำยประชำธิปไตยและกำรเลือกตั้ง
- งำนโครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งสภำนักเรียน
- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภำนักเรียน
๓.๒ งำนวินัยนักเรียน
- งำนโครงกำรฝึกอบรมเยำวชนรักชำติ
- งำนวินัยนักเรียนในสถำนศึกษำ
๓.๓ งำนวันเด็กแห่งชำติ
- งำนกำรจัดกิจกรรมวันเด็ก
- งำนคัดเลือกเยำวชนดีเด่นเข้ำเยี่ยมคำรวะนำยกรัฐมนตรี
- งำนคัดเลือกเด็กดีเด่นและเยำวชนดีเด่น
- งำนคัดเลือกนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับวันเด็ก
๓.๔ งำนสหกรณ์โรงเรียน
- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์
- กำรจัดงำน/กิจกรรมวันสหกรณ์ร่วมกับสำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
/๓.๕ งำนส่งเสริม...

๓๖
๓.๕ งำนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนอื่น ๆ
- ควำมร่วมมือกำรส่ง/คัดเลือก/สรรหำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม/ประกวดแข่งขันของ
หน่วยงำนอื่น ๆ
๓.๖ งำนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๓.๗ งำนลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษำวิชำทหำร
- กำรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชำลูกเสือ 2/กองลูกเสือ/กลุ่มลูกเสือ
- วันสถำปนำลูกเสือ /กิจกรรมวันสำคัญ
- คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ
- กำรประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
- กำรฝึกอบรมลูกเสือ
- ค่ำยลูกเสือ
- งำนกิจกรรมเนตรนำรี
- งำนยุวกำชำด
- ฯลฯ
๓.๘ งำนกีฬำและนันทนำกำร
- กีฬำนักเรียนขั้นพื้นฐำน “สพฐ. เกมส์”
- สพฐ. – ฮอนด้ำ วิ่ง 31 ขำ
- กีฬำฟุตซอล
- กีฬำนักเรียนจังหวัดนนทบุรี
- ฯลฯ
๓.๙ กำรดำเนินกำรโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ
๓.๑o งำนควบคุมภำยใน
๓.๑๑ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
- จัดทำข้อมูล/ตรวจสอบนักเรียนพิกำรในระบบโปรแกรมสำรสนเทศ SET
- โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกำสทำงกำรเรียน
(ระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน)
๓.๑๒ งำนสุขภำพอนำมัย
- งำนโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ
- งำนโครงกำรเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน
- งำนโครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลที่ดีในโรงเรียน
- งำนโครงกำรพัฒนำระบบน้ำดื่มสะอำดในโรงเรียน
- งำนโครงกำรต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพดี
- งำนโครงกำรโรงเรียนต้นแบบอำหำรกลำงวัน
- งำนโครงกำรอำหำรเสริม (นม)
- งำนสุขภำพอนำมัยในสถำนศึกษำ
- งำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ
- งำนเกี่ยวกับโครงกำร ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
/-งำนโภชนำกำร...

๓๗
- งำนโภชนำกำรสมวัยในสถำนศึกษำ
- งำนกิจกรรม อย.น้อย ร่วมกับงำนสำธำรณสุข
- งำนโครงกำรรณรงค์ป้องกันต้ำนภัยไข้เลือดออก
- งำนโครงกำรป้องกันโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดตำมฤดูกำล
- งำนเกี่ยวกับโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
๓.๑๓ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑๔ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๔. นางกาญจนา มะเดื่อทอง ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมกิจการพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คนที่ 1 กรณี
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีหน้าที่
รับผิดชอบงาน ดังนี้
๔.๑ งำนจัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งำนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
- ดำเนินกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมำที่ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ฉก.ชน.สพป.) หรือได้รับกำรประสำนจำกศูนย์เฉพำะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ.)
- ประสำนและอำนวยควำมสะดวกให้เครือข่ำยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ให้อยู่ในภำวะที่ปลอดภัย
- ติดตำมและประสำนงำนกำรช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/
เครือข่ำยเข้ำช่วยเหลือและเยียวยำครบทุกด้ำน รวมถึงกำรพัฒนำและดำรง
เครือข่ำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
งำนรับเรื่องร้องเรียน/วิเครำะห์ข้อมูล
- รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสมหรือถูกล่วงละเมิด
ทำงร่ำงกำยหรือทำงจิตใจ หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- วิเครำะห์/ประมวลผลข้อมูล ประสำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อ นำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบหรือพิจำรณำสั่งกำรแล้วแต่
กรณี
- จัดทำสำรสนเทศและระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ เช่น จัดทำฐำนข้อมูลโรงเรียนเชิงลึกจัดทำ
ฐำนข้อมูลกำรร้องเรียนด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ประสำนควำมร่วมมือและให้คำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินกำรช่วยเหลือเด็ก
๔.๒. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ในสถำนศึกษำ
- งำนวิเครำะห์สภำพปัญหำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
- งำนส่งเสริม ครูแนะแนว / สุขศึกษำ / นักเรียนแก่นนำเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำด้ำนกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำโรคเอดส์
- งำนติดตำม สรุปผล งำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ปัญหำโรคเอดส์ เพื่อนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำส่งเข้ำประกวด ระดับพื้นที่ /จังหวัด/ประเทศ
/๔.๓ งำนป้องกัน...

๓๘
๔.๓ งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
- งำนกำรจัดแผนงำน/โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของสถำนศึกษำในสังกัด
- งำนประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพของสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
- งำนดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มนักเรียนในสถำนศึกษำ
- งำนเก็บข้อมูลนักเรียน/สถำนศึกษำ จำแนกสถำนภำพกำรใช้สำรเสพติด
- งำนวิเครำะห์ปัญหำ สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ
- วิเครำะห์สภำพปัญหำควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในกำรดำรงควำมเข้มแข็งกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดเพื่อยกระดับ ก/ข/ค/ง
- งำนดำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
- จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด/
ระดับภำค
- ดำเนินงำนตำมโครงกำร TO BE NUMBER ONE
- งำนคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับจังหวัด/ระดับภำค/
กระทรวงศึกษำธิกำร
- งำนส่งเสริมครูและนักเรียนแกนนำในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
- งำนส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียนและบุคลำกร
- งำนข้อมูลกำลังพล
- งำนบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำน สป.ศธ.
- งำนจัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบโปรแกรมNISPA
- งำนติดตำม ประเมินผลกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ระดับ ศตส.จังหวัด/
กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำน ป.ป.ส.
๔.๔ งำนควำมมั่นคงของชำติ
- งำนกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร
- งำนส่งเสริมกิจกำรควำมมั่นคงของชำติ
- สรุปและติดตำมผลกำรดำเนินงำนควำมมั่นคง
๔.๕ งำนสำรวัตรนักเรียน (งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ)
- จัดให้สำรวัตรนักเรียนและสถำนศึกษำจัดทำระบบป้องกันเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียน
ทะเลำะวิวำท
- จัดให้สถำนศึกษำทุกแห่งดำเนินงำนกำรจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษำแบบบูรณำกำรจังหวัด
นนทบุรี เพื่อบูรณำกำรงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในทุกด้ำนของนักเรียนนักศึกษแบบต่อเนื่อง
- งำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษำ แบบบูรณำกำรของจังหวัด ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร
/- ประสำนงำน...

๓๙
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณำกำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียน
นักศึกษำ
- งำนติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษำ แบบบูรณำกำรจังหวัด และ
ศูนย์เครือข่ำยในสังกัด
๔.๖ งำนวิเทศสัมพันธ์
- โครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
- ทุนกำรศึกษำต่ำงประเทศ
- โครงกำรค่ำยเยำวชนต่ำงประเทศ
๔.๗ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือ และปัญหำพฤติกรรมนักเรียน
- จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ำยให้คำปรึกษำตำมสภำพปัญหำ
และควำมต้องกำรของนักเรียน และบริกำรแก่ผู้สนใจ
- จัดให้มีแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต
- จัดทำมำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ
- นิเทศ ติดตำมผล รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ
- กำรคัดเลือกต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกำสทำงกำรเรียน
(ระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน)
๔.๘ งำนพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
- เจ้ำหน้ำที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รับแจ้งเหตุตั้งครรภ์
ไม่พร้อมกำรค้ำมนุษย์ ,แรงงำนเด็ก ,กำรกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุและคนพิกำร)
- ดำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรมตำมนโยบำย สพฐ.
๔.๙ งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
๔.๑o กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๔.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๕. นางสาวจิตรวี วงษ์ดี ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๕.๑ งำนจัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งำนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
- ดำเนินกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมำที่ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ (ฉก.ชน.สพป.) หรือได้รับกำรประสำนจำกศูนย์เฉพำะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ.)
- ประสำนและอำนวยควำมสะดวกให้เครือข่ำยในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ให้อยู่ในภำวะที่ปลอดภัย
/- ติดตำม...

๔๐
- ติดตำมและประสำนงำนกำรช่วยเหลือแบบองค์รวม (Holistic Recovery) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง/
เครือข่ำยเข้ำช่วยเหลือและเยียวยำครบทุกด้ำน รวมถึงกำรพัฒนำและดำรง
เครือข่ำยในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
งำนรับเรื่องร้องเรียน/วิเครำะห์ข้อมูล
- รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมำะสมหรือถูกล่วงละเมิด
ทำงร่ำงกำยหรือทำงจิตใจ หรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- วิเครำะห์/ประมวลผลข้อมูล ประสำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (ฉก.ชน.สพฐ.) เพื่อ นำเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อทรำบหรือ
พิจำรณำสั่งกำรแล้วแต่กรณี
- จัดทำสำรสนเทศและระบบเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ เช่น จัดทำฐำนข้อมูลโรงเรียนเชิงลึกจัดทำ
ฐำนข้อมูลกำรร้องเรียนด้ำนต่ำง ๆ เป็นต้น ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
- ประสำนควำมร่วมมือและให้คำปรึกษำเจ้ำหน้ำที่เขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินกำรช่วยเหลือเด็ก
๕.๒. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ในสถำนศึกษำ
- งำนวิเครำะห์สภำพปัญหำ เพื่อใช้เป็นแนวทำงป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
- งำนส่งเสริม ครูแนะแนว / สุขศึกษำ / นักเรียนแก่นนำเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำด้ำนกำรป้องกัน
แก้ไขปัญหำโรคเอดส์
- งำนติดตำม สรุปผล งำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ปัญหำโรคเอดส์ เพื่อนำผลกำรปฏิบัติงำนของ
สถำนศึกษำส่งเข้ำประกวด ระดับพื้นที่ /จังหวัด/ประเทศ
๕.๓ งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ
- งำนกำรจัดแผนงำน/โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของสถำนศึกษำในสังกัด
- งำนประชุมเพื่อพัฒนำศักยภำพของสถำนศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง
- งำนดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มนักเรียนในสถำนศึกษำ
- งำนเก็บข้อมูลนักเรียน/สถำนศึกษำ จำแนกสถำนภำพกำรใช้สำรเสพติด
- งำนวิเครำะห์ปัญหำ สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
- วิเครำะห์สภำพปัญหำควำมเข้มแข็งของสถำนศึกษำในกำรดำรงควำมเข้มแข็งกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดเพื่อยกระดับ ก/ข/ค/ง
- งำนดำเนินกำรประเมินสถำนศึกษำที่มีผลงำนดีเด่นด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
- จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด/
ระดับภำค
- ดำเนินงำนตำมโครงกำร TO BE NUMBER ONE
/-งำนคณะกรรมกำร...

๔๑
- งำนคณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไข ปัญหำยำเสพติดระดับจังหวัด/ระดับภำค/
กระทรวงศึกษำธิกำร
- งำนส่งเสริมครูและนักเรียนแกนนำในกำรขับเคลื่อนกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
- งำนส่งเสริมพัฒนำศักยภำพนักเรียนและบุคลำกร
- งำนข้อมูลกำลังพล
- งำนบริหำรจัดกำรศูนย์ประสำนงำน สป.ศธ.
- งำนจัดทำข้อมูลเพื่อบันทึกในระบบโปรแกรมNISPA
- งำนติดตำม ประเมินผลกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ระดับ ศตส.จังหวัด/
กระทรวงศึกษำธิกำร และสำนักงำน ป.ป.ส.
๕.๔ งำนควำมมั่นคงของชำติ
- งำนกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร
- งำนส่งเสริมกิจกำรควำมมั่นคงของชำติ
- สรุปและติดตำมผลกำรดำเนินงำนควำมมั่นคง
๕.๕ งำนสำรวัตรนักเรียน (งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ)
- จัดให้สำรวัตรนักเรียนและสถำนศึกษำจัดทำระบบป้องกันเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนทะเลำะวิวำท
- จัดให้สถำนศึกษำทุกแห่งดำเนินงำนกำรจัดระเบียบนักเรียน นักศึกษำแบบบูรณำกำรจังหวัด
นนทบุรี เพื่อบูรณำกำรงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำในทุกด้ำนของนักเรียนนักศึกษแบบต่อเนื่อง
- งำนส่งเสริมกำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษำ แบบบูรณำกำรของจังหวัด ตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร
- ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อบูรณำกำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียน
นักศึกษำ
- งำนติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำนจัดระเบียบนักเรียนนักศึกษำ แบบบูรณำกำรจังหวัด
และศูนย์เครือข่ำยในสังกัด
๕.๖ งำนวิเทศสัมพันธ์
- โครงกำรนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่ำงประเทศ
- ทุนกำรศึกษำต่ำงประเทศ
- โครงกำรค่ำยเยำวชนต่ำงประเทศ
๕.๗ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐำนที่เกี่ยวกับกำรดูแลช่วยเหลือ และปัญหำพฤติกรรม
นักเรียน
- จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใช้เป็นเครือข่ำยให้คำปรึกษำตำมสภำพปัญหำและ ควำม
ต้องกำรของนักเรียน และบริกำรแก่ผู้สนใจ
- จัดให้มีแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต
- จัดทำมำตรฐำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของ
สถำนศึกษำ
- นิเทศ ติดตำมผล รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ
/- กำรคัดเลือก...

๔๒
- กำรคัดเลือกต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อหลักประกันโอกำสทำงกำรเรียน
(ระบบคัดกรองนักเรียนยำกจน)
๕.๘ งำนพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน
- เจ้ำหน้ำที่ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รับแจ้งเหตุตั้งครรภ์ไม่
พร้อมกำรค้ำมนุษย์ ,แรงงำนเด็ก ,กำรกระทำรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอำยุและคนพิกำร)
- ดำเนินงำนโครงกำร / กิจกรรมตำมนโยบำย สพฐ.
๕.๙ งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ
๕.๑o กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕.๑๑ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๖. นางอภิรดี ด่อนสิงหะ ตาแหน่ง พนักงานธุรการชานาญงาน ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๖.๑ งำนทุนกำรศึกษำและกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
- โครงกำรทุนกำรศึกษำ พระรำชทำน มทศ.
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
- ทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้ำฯ/รำงวัลหม่อมงำมจิตต์ บุรฉัตร
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิบิ๊กซี
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิพันเอกเกษม นันทกิจ
- ทุนกำรศึกษำ หม่อมหลวงปิ่น มำลำกุล
- ทุนกำรศึกษำปัญญำภิวัฒน์
- กองทุนตำมวัตถุประสงค์ (ไม่ระบุผู้รับ)
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธินำนมี (ตั้งเซ็กกิม)
- ทุนกำรศึกษำนำนำชำติเพรพ
- ทุนกำรศึกษำกำชำดนนท์
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิยุวพัฒน์
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิพระบรมรำชำนุสรณ์
- กองทุนมูลนิธิส่งเสริมกำรศึกษำ
- ทุนกำรศึกษำ “เปลี่ยนกลิ่น”
- ทุนกำรศึกษำมูลนิธิดำรงชัยธรรม
- ทุนมูลนิธิคุณพุ่ม
- เงินสงเครำะห์ของ พมจ. นนทบุรี ช่วยเหลือครอบครัวยำกจน
- ทุนกำรศึกษำอื่น ๆ แบบไม่ต่อเนื่องของหน่วยงำนภำยนอก
๖.๒ งำนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ
๖.๓ งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน
- จัดหำทุนให้กับนักเรียน
- ดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมตำมนโยบำยสพฐ.
/๖.๔ งำนอนุญำต...

๔๓
๖.๔ งำนอนุญำตเรียกเก็บเงินบำรุงกำรศึกษำ
๖.๕ งำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและวัฒนธรรม
- กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนและสถำนศึกษำ
- โครงกำรบรรพชำ
๖.๖ งำนออกหนังสือขออนุญำตพำนักเรียน-นักศึกษำออกนอกสถำนศึกษำ
ภำยในประเทศ
- กิจกรรมเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี
- กิจกรรมทัศนศึกษำต่ำง ๆ
ต่ำงประเทศ
๖.๗ งำนธุรกำรงำนดำเนินกำรรับนักเรียนประจำปี
๖.๘ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๖.๙ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
(ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๖๒)
๗. นางสาววรรณวิษา อารีวโรดม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบงานดังนี้
๗.๑ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำร
๗.๒ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๗.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๘.นำงสุจิตรำ จงบุญเจือ ตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล(อัตรำจ้ำง) มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน ดังนี้
๘.๑ งำนธุรกำร
- งำนสำรบรรณรับ-ส่งหนังสือรำชกำร (จำกสพฐและหน่วยงำนภำยนอก)
- กำรเบิก-จ่ำย ควบคุม และเก็บรักษำวัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๘.๒ งำนดำเนินกำรบันทึก/จัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำและกำรให้บริกำรข้อมูล ทำงกำรศึกษำ
- กำรจัดซื้อแบบพิมพ์/บัญชีคุมกำรลงทะเบียนแบบพิมพ์
- กำรยกเลิกแบบพิมพ์
- กำรจัดเก็บหลักฐำนกำรจบกำรศึกษำ
- กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำ
๘.๓ งำนจัดกำรศึกษำภำคบังคับ
- กำรดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรจำหน่ำยนักเรียน
- กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำยนักเรียนมำ-ไปเข้ำเรียน
๘.๔ งำนส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ ตำมอัธยำศัย
- ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบตำมอัธยำศัย (กศน.)
- ขอเปลี่ยนประเภทกำรตรวจ (นักเรียนต่ำงประเทศ)
๘.๕ งำนบันทึกข้อมูล/จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศในระบบโปรแกรมงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต
พื้นที่กำรศึกษำ ,ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก,ระดับชำติ
๘.๖ งำนธุรกำรงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ,ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก
ระดับชำติ
/๘.๗ งำนบันทึกข้อมูล...

๔๔
๘.๗ งำนบันทึกข้อมูล/จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศในระบบโปรแกรมกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำร
๘.๘ งำนธุรกำรกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถำบันศำสนำ และสถำนประกอบกำร
๘.๙ งำนบันทึกข้อมูล/จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศในระบบโปรแกรมรำยงำนผลกำรรับนักเรียน
๘.๑o งำนบันทึกข้อมูล/จัดทำข้อมูลระบบสำรสนเทศของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
๘.๑๑ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๘.๑๒ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
๙. นางสาวชินธัญญา บารุง ตาแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด (อัตราจ้าง) มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้
๙.๑ งำนธุรกำร
- เลขำนุกำรดำเนินกำรประชุมของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนสำรบรรณรับ-ส่งหนังสือรำชกำร(จำกโรงเรียน)
- ควบคุม และเสนอแฟ้มงำน
- เวียนหนังสือรำชกำรที่เกี่ยวข้องของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- กำรขออนุญำตใช้รถยนต์รำชกำร
- กำรขออนุญำตใช้ห้องประชุม
- งำนจัดทำเอกสำร/สำเนำ กิจกรรมโครงกำรต่ำงๆ ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนประชำสัมพันธ์ทั่วไปในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
- งำนประชำสัมพันธ์ทั่วไปจำกหน่วยงำนภำยนอกที่เป็นภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ
- ดำเนินกำรเกี่ยวกับสถำนศึกษำทั่วไปที่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรศึกษำ/แจ้งกำรรับ
สมัครเพื่อศึกษำต่อ
๙.๒ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์และกำรติดตำมรำยงำนผล ARS ,KRS ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๙.๓ ปฏิบัติงำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย

๙. กลุ่มกฎหมายและคดี
๑. นายก้องทภพ แก้วศรี ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบการดาเนินงานภาระหน้าที่งานของกลุ่มกฎหมายและคดี
๒. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
๓. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน รับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียน
๔. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
๕. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
๖. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
๗. ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๘. ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆของรัฐ
๙. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๐. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
/๑๑. ปฏิบัติงาน...

๔๕
๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๐. หน่วยตรวจสอบภายใน
๑. นางจินตนา จาปาทอง ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีภารกิจงาน ดังนี้
๑. จัดทำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี (Audit Plan) และแผนปฏิบัติงำนประจำปี (Action Plan)
๒. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน ควบคุม กำกับติดตำม และให้คำปรึกษำ แนะนำกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมนโยบำยและเป้ำหมำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี
เขต ๒ ประกอบด้วย ๓ งำน ดังนี้
๒.๑ งำนธุรกำร
๒.๒ งำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ
๒.๓ งำนตรวจสอบกำรดำเนินงำน
๓. ตรวจควำมถูกต้องงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในให้ถูกต้อง ก่อนนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๔. ตรวจสอบกำรบริหำรเงินงบประมำณ เงินนอกงบประมำณของสถำนศึกษำ และในหน่วยงำนให้มีกำร
ปฏิบัติที่ถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย ข้อบังคับ
๕. ตรวจสอบกำรดูแลทรัพย์สิน เกี่ยวกับกำรจัดหำ กำรควบคุม กำรใช้ประโยชน์ กำรบำรุงรักษำ กำรใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร
๖. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพย์สิน
๗. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนเพื่อให้ทรำบกระบวนกำรปฏิบัติงำน ผลกำรดำเนินงำน ผลลัพธ์ ผลกระทบ
และเสนอแนะกำรปรับปรุงกำรดำเนินงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด
๘. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๙. ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ ของสถำนศึกษำในสังกัด
๑๐. สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรงบประมำณ
๑๑. ตรวจสอบรำยงำนเงินคงเหลือประจำวันของสถำนศึกษำในสังกัด
๑๒. ตรวจสอบรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด
๑๓. ตรวจสอบกำรเบิกเงินค่ำเช่ำบ้ำน
๑๔. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนงบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เงินค่ำตอบแทน เงินวิทยฐำนะ
๑๕. ตรวจสอบงบเดือน ใบสำคัญจ่ำย
16. ตรวจสอบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๑๗. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินอุดหนุนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่อนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
๑๘. ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคตำมมำตรกำรแก้ปัญหำหนี้ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงชำระและจัดทำ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ รำยงำน สพฐ.เป็นรำยไตรมำส
/๑๙. จัดทำรำยงำน...

๔๖
๑๙. จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงิน บัญชี และพัสดุของสถำนศึกษำ และของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒ รวมทั้งติดตำมผลกำรตรวจสอบกรณีมีข้อเสนอแนะ
๒๐. รับ – ส่ง หนังสือรำชกำรของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒๑. รวบรวมรำยงำนกำรรับ-จ่ำยเงินรำยได้สถำนศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด และสรุปผลกำรจัดส่ง
รำยงำนเพื่อนำเสนอผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒
๒๒. ตรวจสอบกำรดำเนินงำนตำมที่ สพฐ. สั่งกำร
๒๓. ให้คำปรึกษำ แนะนำแนวทำงกำรปรับปรุง แก้ไข ปัญหำกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ แก่
สถำนศึกษำ
๒๔. จัดทำแฟ้มระเบียบ จัดเก็บเอกสำร ของหน่วยตรวจสอบภำยใน
๒๕. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย เช่น เป็นคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ตำมคำสั่งที่ได้รับ
มอบหมำย
กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่มอบหมำยตำมคำสั่งนี้ ให้ยึดหลักกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและบังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กำรศึกษำของชำติและประชำชนโดยส่วนรวม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นำงธรรมพร แข็งกสิกำร)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต ๒

