
 
ค ำสัง่ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 

ที ่ 461/2560 
เรือ่ง  กำรมอบหมำยงำนใหข้ำ้รำชกำรปฏบิตัริำชกำร  

........................................................ 
  ตำมทีส่ ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ไดม้คี ำสัง่ที ่ 263/2560        
ลงวนัที ่14  มถุินำยน  พ.ศ. 2560  เรือ่ง  มอบหมำยงำนใหข้ำ้รำชกำรปฏบิตัริำชกำร ของผูอ้ ำนวยกำร 
ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ใหร้องผูอ้ ำนวยกำรและผูป้ฏบิตัหิน้ำทีร่อง
ผูอ้ ำนวยกำร ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ปฏบิตัริำชกำรไปแลว้นัน้ 
 

  เนื่องจำก มขีำ้รำชกำรในต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ  ไดร้บัค ำสัง่
แต่งตัง้ใหย้ำ้ยมำด ำรงต ำแหน่งใหม ่ จงึท ำกำรปรบัเปลีย่นหน้ำทีข่อง ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ และ 
รองผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ใหม ่เพื่อใหเ้หมำะสมกบัหน้ำที่ 
ทีร่บัผดิชอบ จงึขอยกเลกิค ำสัง่ส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ที ่ 263/2560   
ลงวนัที ่14  มถุินำยน พ.ศ. 2560  โดยใหใ้ชค้ ำสัง่นี้แทน รำยละเอยีดตำมทีแ่นบทำ้ยค ำสัง่นี้  
 

  ทัง้นี้  ตัง้แต่วนัที ่  25  ตุลำคม  พ.ศ.  2560  เป็นตน้ไป 
 

   สัง่  ณ  วนัที ่  25 ตุลำคม   พ.ศ.  2560 
 
 

 
 
 

(นำยภูมพิทัธ  เรอืงแหล่)                                                                                                                                 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแกน่ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บญัชีรายละเอียดแนบท้ายค าสัง่ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 

1 
ท่ี  461/2560  ลงวนัท่ี  25  ตลุาคม  พ.ศ. 2560 

………………………………….. 
1. นายภมิูพทัธ  เรืองแหล่   ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ ปฏบิตัหิน้ำที ่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น 
เขต 1 มหีน้ำที ่สัง่กำร ควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัริำชกำร ของขำ้รำชกำร สงักดั ส ำนกังำน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย  ค ำสัง่ นโยบำยและธรรม
เนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและรบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้ 
          1.1 รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนกลุ่มนโยบำยและแผน 
 1.2 รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนหน่วยตรวจสอบภำยใน 

1.3 ดแูล ประสำนงำน  ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำในเขตพืน้ที ่
ดงันี้   

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 6 (ต.ในเมอืง 1)   
      2)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 7 (ต.ในเมอืง 2)      

2. นายวิเศษ  พลอาจทนั   รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 
     มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ  รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทนและรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 1  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและ
รบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้ 
 2.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล  (ล ำดบัที ่1) 
 2.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่5 (ต.ท่ำพระ –ต. ดอนหนั-ต.บำ้นหวำ้-ต.
ดอนชำ้ง)  

      2)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 10 (ต.พระยนื-ขำมป้อม-บำ้นโตน้-หนอง
แวง)    
 2.3  งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย   
3. นางสาวประภาพร  ส าเรียงจิตต ์รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1      
    มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ   รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทน  และรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่
กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 2  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัิ



รำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและ
รบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้ 
 3.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนกลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ   
 3.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ โรงเรยีนขยำยโอกำส  กลุ่มที ่1 (ตะวนัออก) 
 3.3  งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย   
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4. นายรงัสฤษฎ์ิ  ธนะภมิูชยั   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 
    มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ   รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทนและรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 3  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและ
รบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้  
 4.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนกลุ่มบรหิำรงำนกำรเงนิและสนิทรพัย ์ 
 4.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 3 (ต.ศลิำ-ต.โคกส-ีต.หนองตูม) 
      2)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 4 (ต.พระลบั-ต.บงึเนียม-ต.เมอืงเก่ำ-ต.บำ้น

เป็ด) 
 4.3  งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย    
5. นายศิริกลุ  นามศิริ   รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ   รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทนและรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 4  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำร ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและ
รบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้       
 5.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนของกลุ่มนิเทศตดิตำมและประเมนิผลกำรจดักำรศกึษำ  
          5.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ ที ่ 8 (บำ้นฝำงเหนือ-ต.บำ้นฝำง-ต.หนองบวั-ต.โคก
งำม- 
                     ต.ป่ำหวำยนัง่) 

      2)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ ที ่ 9 (บำ้นฝำงใต-้ต.โนนฆอ้ง-ต.บำ้นเหล่ำ-ต.ป่ำ
มะนำว) 
 5.5  งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย 



6. นายเสดจ็  ทะยะราช  รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ  รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทนและรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถม 
ศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 5  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัริำชกำรใหเ้ป็นไปตำม
ระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและรบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  
ดงันี้ 
 6.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนของกลุ่มอ ำนวยกำร  
 6.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 

      1)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 1 (ต.บำ้นคอ้-ต.โนนท่อน-ต.ส ำรำญ-ต.
ส ำรำญ) 

      2)  กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ กลุ่มที ่ 2 (ต.บำ้นทุ่ม-ต.แดงใหญ่-ต.สำวะถ)ี   
 6.3 งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย   
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7. นางภทัรนันฐ ์ ไหลงาม  เจ้าหน้าท่ีบริหารการศึกษาขัน้พื้นฐาน ปฏิบติัหน้าท่ีรองผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
      มีหน้าท่ีความรบัผิดชอบ  รกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ
ขอนแก่น เขต 1 สัง่กำรและปฏบิตัริำชกำรแทนและรกัษำรำชกำรแทนผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น  เขต  1  ล าดบัท่ี 6  โดยควบคุม ก ำกบั ตดิตำม ตรวจสอบกำรปฏบิตัิ
รำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ  กฎหมำย ค ำสัง่ นโยบำยและธรรมเนียมแบบแผนของทำงรำชกำรและ
รบัผดิชอบงำนของส ำนกังำน  ดงันี้ 
 7.1  รบัผดิชอบกำรปฏบิตังิำนของกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล (ล ำดบัที ่2)  ดงันี้ 
  1) กลุ่มงำนพฒันำบุคลำกร 
  2) งำน TEPE  Online 

7.2  ดแูล ประสำนงำน ก ำกบั ตดิตำมกำรด ำเนินงำนกำรจดักำรศกึษำของสถำนศกึษำ  ดงันี้ 
 1) กลุ่มเครอืขำ่ยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ โรงเรยีนขยำยโอกำส  กลุ่มที ่2 (ตะวนัตก) 

 7.3 งำนอื่นๆ ทีผู่บ้งัคบับญัชำมอบหมำย  
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