
 
 

คําสั่งสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ 
ที ่291/๒๕63 

เรื่อง   การมอบหมายงานและมอบอาํนาจให รองผูอาํนวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศกึษาเชยีงใหม เขต 6 ปฏิบตัริาชการแทน 

...................................... 
  ตามทีส่ํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖  ไดมีคําสั่งที่ 290/2563    
เรื่อง  ยกเลิกคําสั่ง  สั่ง ณ วันที ่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ใหยกเลิกคําสั่ง ที ่ 32/2563  เรื่อง การมอบอํานาจงาน
ใหขาราชการปฏิบัติหนาที่  สั่ง ณ วันที่  9  มีนาคม  พ.ศ. 2563  นั้น 

ดังนัน้  เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ราชการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต  ๖ 
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบ มีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดผลดีตอราชการ อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 45 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 ประกอบกับ
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วาดวยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ประกาศ ณ วันท่ี 
7  สิงหาคม  พ.ศ. 2546 จึงมอบหมายงานและมอบอํานาจให รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ปฏิบัติราชการแทน  ดังนี้ 
  1.  นายจริเมธ  จนัทบูรณ  ตําแหนงรองผูอาํนวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา   
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ  ดังนี ้
       1.1  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ  หรือดําเนินการอื่น  
ในกลุมนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   กลุมบริหารงานบุคคล   และกลุมพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา
ในกรณีที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ติดราชการ 
       1.2  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา - เทพนม  
กลุมเครือขายพัฒนาคณุภาพการศึกษาสามัคคี   กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจิมพัฒนา  กลุมเครือขาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแมนาจร  และกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเบญจมิตร 
       1.3  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
ไปยังสถานศึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานวิชาการ       
และดานการบริหารงานบุคลากร 
       1.4  งานอื่น ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
  2.  นายวริิยะ  วราย ุ ตําแหนงรองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ  ดังนี ้
       2.1  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอ่ืน 
ในกลุมนโยบายและแผน  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   และกลุมบริหาร         
งานการเงินและสินทรัพย 
       2.2  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจอมทอง  
กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอินทนนท  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโมคคัลลาน           
กลุมเครอืขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแมสอย  และกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาขาม 
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   2.3  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ไปยังสถานศึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานวิชาการ       
และดานการบริหารงานบุคลากร 
   2.4  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคบับัญชามอบหมาย 
 3.  นายนพพร  เดชชติ  ตําแหนงรองผูอํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา   
รับผิดชอบปฏิบัติราชการ  ดังนี ้
   3.1  ปฏิบัติราชการแทนในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอ่ืน 
ในกลุมอํานวยการและกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  ในกรณีที่ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 ติดราชการ 
   3.2  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินงานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษากัลยาณิวัฒนา  
และกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศกึษาพัฒนศึกษา 
   3.3  เรงรัด กํากับ ติดตาม การดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ไปยังสถานศึกษาดานการบริหารงานท่ัวไป  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานวิชาการ       
และดานการบริหารงานบุคลากร 
   3.4  งานอ่ืน ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 4.  ถาผูรบัมอบอํานาจคนใดคนหนึง่ ตามขอ 1 – 3 ไมสามารถปฏิบัตริาชการได ดวยเหตุใด ๆ   ใหมี
การปฏบิัติราชการแทนในความรับผิดชอบของแตละคน  ดังนี้  
   4.1  นายวริิยะ  วราย ุ ปฏิบัติราชการแทนงานในความรับผดิชอบของ นายจิรเมธ  จันทบูรณ 
   4.2  นายจริเมธ  จันทบรูณ  ปฏิบัติราชการแทนงานในความรับผิดชอบของ นายนพพร  เดชชิต 
   4.3  นายนพพร  เดชชิต  ปฏบิัติราชการแทนงานในความรับผิดชอบของ นายวิริยะ  วราย ุ
   4.4  กรณี ผูรับมอบอํานาจตามขอ 1 – 3 มาปฏิบัติราชการเพียงผูเดียว  ใหมีอํานาจหนาที่
ในการปฏิบัติราชการแทนเชนเดียวกันทุกกรณี 
 5.  งานตอไปนี้ใหเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
พิจารณาสั่งการ เวนแตผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 จะใหพิจารณาให
ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในหลักการแลว  จึงใหผูรับมอบอํานาจสั่งการแทนได 
   5.1  หนวยตรวจสอบภายใน 
   5.2  กลุมกฎหมายและคด ี 
   5.3  งานที่เปนการวินิจฉัยสั่งการตอเนื่อง 
   5.4  งานเก่ียวกับนโยบายและงานที่ตองเสนอกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน สวนราชการภายนอก 
   5.5  งานที่เปนงานใหม หรือโครงการใหม หรืองานที่เปนปญหา หรืองานที่พิจารณาเห็นวา    
มีความสําคัญ หรือสงผลกระทบตอนโยบาย หรือทําใหเกิดนโยบายใหม หรือ งดการปฏิบัติตามโครงการ         
หรือกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามโครงการ 
   5.6  การลงนามในคําสั่งแตงตั้งบุคคลทุกกรณี 
 

/ทั้งนี้... 
 



~ ๓ ~ 
  ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63 

สั่ง  ณ  วันที ่ 9  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

 
                                 (นายสมพงศ  พรมจันทร) 
                                       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต ๖ 




