
     

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ที ่ 46/2561 

เรื่อง  มอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ปฏิบัติรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรแทน 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 

****************************** 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  เขต 5  
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย คล่องตัว ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 37 มำตรำ 45(5)   
และมำตรำ 53  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร  พ.ศ. 2546  และค ำสั่ง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ที่ 291/2547  เรื่อง  มอบอ ำนำจแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน   
สั่ง ณ  วันที่  21  มกรำคม  2547 จึงให้ยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5  ที่ 138/2559  เรื่องมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนำคม พ.ศ. 2559  และมอบอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้ 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรแทน
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยค ำสั่งนี้  
  ให้ผู้ได้รับมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบทุกคนชี้แจง แนะน ำกำรปฏิบัติตำมค ำสั่งนี้  
ให้ข้ำรำชกำรในกลุ่มได้เข้ำใจ ถือปฏิบัติ รับทรำบโดยทั่วกัน เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  กรณีมีปัญหำไม่เป็นที่ชัดเจนในกำร
ปฏิบัติงำน ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 พิจำรณำ  
วินิจฉัย สั่งกำร 

งำนใดที่ผู้ได้รับมอบอ ำนำจได้ปฏิบัติรำชกำรแทนไปแล้ว ให้ผู้ได้รับมอบอ ำนำจดังกล่ำว 
ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำ หำกเห็นว่ำเรื่องใดเป็นนโยบำยส ำคัญ กำรบริหำรงบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคล  
และงำนที่น ำเข้ำพิจำรณำโดยองค์คณะบุคคล ให้น ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต 5 โดยผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนเสนอควำมเห็นเพื่อพิจำรณำสั่งกำร 

งำนที่ให้เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
พิจำรณำและสั่งกำรโดยตรง คือ 
  1.  กลุ่มนโยบำยและแผน 
  2.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
  3.  กำรขออนุญำตไปรำชกำรและอนุญำตกำรลำ หยุดรำชกำร 
  4.  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรและเลื่อนค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
  5.  งำนวินัย 
  6.  งำนที่เป็นควำมลับของทำงรำชกำร  
  7.  งำนนโยบำยส ำคัญ  
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อนึ่ง ค ำสั่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ที่เกี่ยวกับ 
กำรมอบหมำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
ปฏิบัติรำชกำรแทนและรักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 ทีข่ัดแย้งกับค ำสั่งนี้  ให้ใช้ค ำสั่งนี้แทน 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561   

    สั่ง  ณ  วันที่  14  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2561   

                                                                            
 

                                  
  
  (นำยจัตุพร  บุญระดม) 

                                   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
ที่  46/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

************************ 

1.  นายแดง  จันทรวิวัฒน์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5  
  1.1  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 ล ำดับที่ 1 ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5     
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  1.2  ปฏิบัติหน้ำที่ประจ ำศูนย์ประสำนงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ 
เขต 5 อ ำเภอโนนไทย 
  1.3  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5  ในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของ 
ทำงรำชกำร โดยมีขอบข่ำยและภำรกิจ ดังนี้ 
    1.3.1  งำนบริหำรกำรเงิน 
   1)  กำรเบิกเงิน 
   2)  กำรจ่ำยเงิน 
   3)  กำรยืมเงิน 
   4)  กำรรับเงิน 
   5)  กำรเก็บรักษำเงิน 
   6)  กำรน ำเงินส่งคลัง 
   7)  กำรกันเงิน 
     1.3.2  งำนบริหำรงำนบัญชี 
   1)  สมุดเงินสด/ใบส ำคัญกำรลงบัญชีด้ำนรับ 
   2)  สมุดเงินฝำกธนำคำร/ใบส ำคัญกำรลงบัญชีด้ำนรับ 
   3)  สมุดเงินสด/ใบส ำคัญกำรลงบัญชีด้ำนจ่ำย 
   4)  สมุดเงินฝำกธนำคำร/ใบส ำคัญกำรลงบัญชีด้ำนจ่ำย 
   5)  สมุดรำยวันเงินรับ 
   6)  สมุดรำยวันเงินจ่ำย 
   7)  สมุดรำยวันทั่วไป 
   8)  ใบส ำคัญกำรลงบัญชีด้ำนทั่วไป 
   9)  สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
   10)  กำรรับและกำรน ำส่งเงิน 
   11)  กำรบันทึกทะเบียนคุม (ฎีกำ) กำรเบิกจ่ำยเงิน 
   12)  รำยงำนกำรเงิน 
   13)  กำรจัดท ำงบเทียบยอดเงินฝำกธนำคำร 
   14)  กำรตรวจสอบและรำยงำนกำรเงิน 
   15)  กำรสรุปรำยกำร 
   16)  กำรปิดบัญชี 
   17)  กำรบันทึกสิ้นปี 
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   18)  กำรจัดท ำบัญชีเงินประจ ำงวด 
   19)  กำรบันทึกโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมำณ 
    1.3.3   งำนบริหำรงำนพัสดุ 
   1)  กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง 
   2)  กำรควบคุมพัสดุ (กำรเก็บรักษำพัสดุ) 
   3)  กำรควบคุมพัสดุ (กำรเบิก-จ่ำยพัสดุ) 
   4)  กำรควบคุมพัสดุ (กำรยืมพัสดุ) 
   5)  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
   6)  กำรจัดท ำเอง 
    1.3.4   งำนบริหำรงำนสินทรัพย์ 
   1)  กำรขอขึ้นทะเบียนที่รำชพัสดุ 
   2)  กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของสถำนศึกษำที่ขอใช้ที่รำชพัสดุ 
ในควำมดูแลครอบครองของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3)  กำรขอใช้ที่รำชพัสดุ (กำรขอใช้ที่รำชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอใช้ที่รำชพัสดุในควำมดูแลครอบครองของสถำนศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4)  กำรขอรื้อถอนอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่รำชพัสดุ 
  1.4  ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ  
และงำนบริหำรสินทรัพย์     
  1.5  พิจำรณำตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตำม ก ำกับ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มท่ีได้รับมอบหมำยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 เพื่อสั่งกำร 
  1.6  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำยสุระศักดิ์  ฉำยขุนทด กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  1.7  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
ที่  46/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

************************ 

2.  นายสุระศักดิ์  ฉายขุนทด  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5 
  2.1  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5  ล ำดับที่ 2  ในกรณีท่ีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ไม่อยู่
หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  2.2  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
ในกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรศึกษำให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของ 
ทำงรำชกำร โดยมีขอบข่ำยและภำรกิจ  ดังนี้ 
     2.2.1  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำ และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประเมินติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
              1)  งำนพัฒนำส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              2)  งำนติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
              3)  งำนวิจัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
              4)  งำนประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
     2.2.2  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม และพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     1)  งำนส่งเสริม พัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     2)  งำนศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัยกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
     2.2.3  งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  2.3  งำนประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักฐำนกำรศึกษำ
ระดับก่อนประถมศึกษำ (หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย) และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
  2.4  งำนศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำ หลักสูตรกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
  2.5  งำนวิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 
       2.5.1  ระดับชั้นเรียนและสถำนศึกษำ 
       2.5.2  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       2.5.3  ระดับชำติ 
      2.6  งำนนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
       2.6.1  งำนส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรนิเทศและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 
       2.6.2  งำนส่งเสริมสนับสนนุเครือข่ำยกำรนิเทศของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ  
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และชุมชน 
       2.6.3  งำนนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
     2.7  งำนธุรกำร 
                     2.7.1  งำนสำรบรรณ 
  2.7.2  งำนจัดกำรประชุม 
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      2.8  รับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดี 
ประจ ำต ำบล ในสังกัด สพป.นครรำชสีมำ เขต 5 
      2.9  รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนแม่เหล็ก (โรงเรียนดีใกล้บ้ำน) 
      2.10  รับผิดชอบโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ 
        2.11  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5  ในกลุ่มเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยมีขอบข่ำยและภำรกิจ ดังนี้ 
    2.11.1  ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
    2.11.2  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำ 
    2.11.3  ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
    2.11.4  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 
    2.11.5  ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 2.12  พิจำรณำตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ติดตำม  ก ำกับ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มท่ีได้รับมอบหมำยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ  
เขต 5 เพื่อสั่งกำร 
      2.13  งำนปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
    2.14  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำยรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนำกุล  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 

 2.15  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
ที่  46/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

************************ 

3.  นายรพีพงศ์  วรวัฒน์ธนากุล    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 5   
  3.1  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
ล ำดับที่ 3 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5    
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  3.2  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
ในกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยมี
ขอบข่ำยและภำรกิจ  ดังนี้ 

 3.2.1  งำนธุรกำร 
   1)  งำนสำรบรรณ 
   2)  งำนจัดกำรประชุม 
   3.2.2  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

1)  กำรจัดกำรศึกษำในระบบ 
2)  กำรศึกษำนอกระบบ 
3)  กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

   3.2.3  งำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กร สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
   3.2.4  งำนประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3.2.5  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   1)  งำนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสที่มีควำมสำมำรถพิเศษ 
   2)  งำนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในโควตำพิเศษ 
   3.2.6  งำนส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ เนตรนำรี 
ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน  
   1)  งำนส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถำนศึกษำ 
   2)  งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
   3)  งำนส่งเสริมกำรกีฬำ และนันทนำกำร 

4)  งำนส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ 
และนักศึกษำวิชำทหำร 
   5)  งำนส่งเสริมกิจกรรมประชำธิปไตย และวินัยนักเรียน 
   6)  งำนสภำนักเรียน ส่งเสริม พัฒนำ สร้ำงควำมเข้มแข็ง องค์กรสภำนักเรียน เด็ก 
เยำวชนในสถำนศึกษำ 
   7)  งำนส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน 
   3.2.7  งำนส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
   1)  งำนทุนกำรศึกษำ 
   2)  งำนกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ (กยศ.) 
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   3)  งำนสวัสดิกำรและสงเครำะห์นักเรียน 
   3.2.8  งำนส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ และงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
   1)  งำนจัดกำรศึกษำโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
   2)  งำนโครงกำรจัดกำรศึกษำในหมู่บ้ำนอำสำพัฒนำและป้องกันตนเอง (อพป.) 
   3.2.9  งำนประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ รวมทั้งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   1)  งำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำสำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
   2)  งำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
   3)  งำนป้องกันปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคเอดส์ เพศศึกษำและกำรตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร 
   4)  งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2.10  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
   1)  งำนวิเทศสัมพันธ์ 
   2)  งำนโครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่ำงประเทศ 
  3.2.11  งำนประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
  3.2.12  งำนส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้เหมำะสม 
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดท ำทะเบียน 
  3.2.13  งำนประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
 3.3  พิจำรณำตรวจสอบ กลั่นกรอง ติดตำม ก ำกับ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนของ 
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมำยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   
เพ่ือสั่งกำร 
 3.4  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำยพิชิต  สอนค ำแก้ว  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
 3.5  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
ที่  46/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

************************ 

4.  นายพิชิต  สอนค าแก้ว    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา  เขต  5   
  4.1  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ   
เขต 5 ล ำดับที่ 4 ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5    
ไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
               4.2  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   
ในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยมีขอบข่ำย 
และภำรกิจ  ดังนี้ 

 4.2.1  วำงแผนอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
   1)  งำนวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลัง 

2)  งำนปรับปรุงกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
3)  งำนจัดสรรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร 

และลูกจ้ำงชั่วครำว 
4)  งำนบริหำรอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5)  งำนเปลี่ยนต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำที่มิใช่ลักษณะงำนจ้ำงเหมำบริกำร (ว่ำง)     

เป็นต ำแหน่งพนักงำนรำชกำร 
6)  งำนบริหำรพนักงำนรำชกำรหรือลูกจ้ำงชั่วครำวตำมกรอบที่ได้รับจัดสรร 
7)  งำนปรับระดับชั้นงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
8)  งำนตัดโอนอัตรำก ำลังและกำรสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้ำงประจ ำ 
9)  งำนเปลี่ยนสำยงำน (ชื่อต ำแหน่ง) และกลุ่มงำนลูกจ้ำงประจ ำ 
10)  งำนประเมินค่ำงำนเพ่ือขอก ำหนดต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 

ตำมมำตรำ 38ค(2) 
    4.2.2  สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
   1)  งำนสรรหำและบรรจุ 
   2)  งำนแต่งตั้ง ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   3)  งำนลำออกและขอกลับเข้ำรับรำชกำร 
   4)  งำนเตรียมควำมพร้อมพัฒนำอย่ำงเข้ม 
   5)  งำนแต่งตั้งผู้รักษำกำรในต ำแหน่ง, แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   6)  งำนทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
   7)  งำนด ำเนินงำนตำมมำตรกำรก ำหนดอัตรำก ำลังภำครัฐ (โครงกำรเกษียณอำยุ 
ก่อนก ำหนด) 
   8)  งำนด ำเนินกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติสอนในสถำนศึกษำ 
   9)  งำนคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งเริ่มต้นจำกระดับปฏิบัติงำน ต ำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับช ำนำญกำรพิเศษลงมำ  ต ำแหน่งระดับอำวุโส  และเพ่ือเลื่อนต ำแหน่งระดับควบ 
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   10)  งำนประเมินผลงำนบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งว่ำง  ประเมินผลงำนสูงกว่ำ 1 ระดับ
และผู้ครองอยู่แล้ว 
    4.2.3  งำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
   1)  งำนเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำร เลื่อนขั้นค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ 
   2)  งำนจัดท ำบัญชีถือจ่ำย 
   3)  งำนตัดโอนอัตรำเงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ ข้ำมหน่วยเบิก 
   4)  งำนขอรับเงินรำงวัลประจ ำปี 
   5)  งำนขอปรับวุฒิกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   6)  กำรจัดท ำแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
   7)  งำนจัดท ำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกกำรเปลี่ยนแปลง 
   8)  งำนเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ สมำชิก กสจ. 
   9)  งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   10)  งำนขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ, บัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ 
รำชกำรชำยแดน 
   11)  กำรขอหนังสือรับรอง 
   12)  กำรขออนุญำตไปต่ำงประเทศ 
   13)  ขออนุญำตเบิกจ่ำยเงินเดือนระหว่ำงลำ 
   14)  งำนขอยกเว้นรับรำชกำรทหำร 
   15)  งำนขอพระรำชทำนน้ ำหลวงอำบศพ กำรขอพระรำชทำนเพลิงศพ  
กำรขอพะรำชทำนดิน กำรขอพระรำชทำนหีบศพ 
   16)  งำนเกษียณอำยุรำชกำร  
                       4.2.4  งำนให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
    4.2.5   ด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
    1) งำนด้ำนกฎหมำยและกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
    2) งำนด ำเนินงำนวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำง
ชั่วครำว และพนักงำนรำชกำร 
    3) งำนอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ 
    4) งำนคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรม 
    5) งำนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ 
                       4.2.6  งำนธุรกำร 
   1)  งำนรับหนังสือรำชกำร 
   2)  งำนส่งหนังสือรำชกำร 
   3)  งำนกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร  
               4.3  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5   
ในกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
โดยมีขอบข่ำยและภำรกิจ  ดังนี้ 
    4.3.1  พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
   1)  งำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนกำรแต่งตั้ง 
   2)  กำรฝึกอบรมกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำร 
   3)  งำนลำศึกษำต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ ต่ำงประเทศ 
   4)  งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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    4.3.2  กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจในคุรุสภำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
          1)  ให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
          2)  งำนคัดสรรผลงำน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของผู้ประกอบวิชำชีพ 

ทำงกำรศึกษำในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  3)  งำนสรรหำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น 

ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ และรับเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติ  
“คุรุสดุดี” 

  4)  งำนสรรหำครูภำษำไทยดีเด่น เพ่ือรับรำงวัลเข็มเชิดชูเกียรติจำรึก 
พระนำมำภิไธย ย่อ “สธ” 
  5)  งำนคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น (ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้) 

  6)  งำนสรรหำผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพื่อกำรประกำศเกียรติคุณ 
ผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ เพื่อรับรำงวัลคุรุสภำ 

  7)  งำนคัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัล“หนึ่งแสนครูดี” 
  8)  งำนโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณของวิชำชีพ 

ทำงกำรศึกษำ 
  9)  กำรจัดงำนวันครู 
  10)  งำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะกิจ เช่น งำนส ำรวจผู้ประกอบวิชำชีพ 

ทำงกำรศึกษำ 
  4.4  พิจำรณำตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ติดตำม  ก ำกับ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำนของ 
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมำยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
เพ่ือสั่งกำร 
     4.5  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำยชะโลม  ตรีศักดิ์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  4.6  ปฏิบัติงำนอื่นที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
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รายละเอียดแนบท้ายค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   
ที่  46/2561  สั่ง  ณ  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

************************ 

5.  นายชะโลม  ตรีศักดิ์  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5   
  5.1  รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
ล ำดับที่ 5  ในกรณีที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 ไม่อยู่หรือ 
ไม่สำมำรถปฏิบัติรำชกำรได้ 
  5.2  ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5  
ในกลุ่มอ ำนวยกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยมีขอบข่ำยและภำรกิจ  
ดังนี้ 
    5.2.1  งำนสำรบรรณ 
   1)  งำนรับ-ส่งหนังสือรำชกำร 

2)  งำนจัดท ำหนังสือรำชกำร 
3)  งำนจัดเก็บหนังสือรำชกำร 
4)  งำนกำรยืมหนังสือรำชกำร 
5)  งำนกำรท ำลำยหนังสือรำชกำร 

 5.2.2  งำนช่วยอ ำนวยกำร 
   1)  งำนรับ-ส่งงำนในหน้ำที่รำชกำร 
   2)  งำนมอบหมำยหน้ำที่กำรงำน 
   3)  งำนเลขำนุกำรผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4)  งำนประชุมภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5.2.3  งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม 

1)  งำนปรับปรุง พัฒนำอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม   
   2)  งำนบริกำรอำคำรสถำนที่ 
   3)  งำนรักษำควำมปลอดภัย 
 5.2.4  งำนยำนพำหนะ 
 5.2.5  งำนกำรจัดระบบบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   1)  งำนจัดระบบบริหำร 
   2)  งำนพัฒนำคุณภำพให้บริกำร 
   3)  งำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
   4)  งำนค ำรับรองปฏิบัติรำชกำร 
   5)  งำนควบคุมภำยใน 
   6)  งำนพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  (PMQA) 
 5.2.6  งำนประสำนงำน 
    5.2.7  งำนกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
   1)  คณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
   2)  คณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 
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 5.2.8  งำนประชำสัมพันธ์ 
   1)  งำนสร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ 
   2)  งำนเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและผลงำน 
 5.2.9  งำนสวัสดิกำร สวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  5.3  พิจำรณำตรวจสอบ  กลั่นกรอง  ติดตำม  ก ำกับ และให้ข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน 
ของกลุ่มท่ีได้รับมอบหมำยก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ   
เขต 5 เพื่อสั่งกำร และมีหน้ำที่ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งเวรรักษำกำรณ์ประจ ำสถำนที่รำชกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 5 และศูนย์ประสำนงำนอ ำเภอโนนไทย 
  5.4  ปฏิบัติหน้ำที่แทน  นำยแดง  จันทรวิวัฒน์  กรณีไม่อยู่หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
  5.5  ปฏิบัติงำนอื่นท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

********************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


