คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ที่ 18/2561
เรื่อง มอบอํานาจและมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
---------------อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการมอบอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินการอื่นของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานและเป็นไปตามนโยบาย แนวทางในการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง และเพื่อรองรับการกระจายอํานาจการบริหารในการจัดการศึกษา มุ่งผลสัมฤทธิ์
ตามภารกิจที่ได้มอบหมายการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการให้บริการต่อสถานศึกษา
ส่ ว นราชการหน่ ว ยงานองค์ ก รทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนทั่ ว ไปให้ เ กิ ด ความรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น
จึงยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ 20/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และให้ใช้คําสั่งนี้แทน ดังนี้
ก.
มอบอํานาจการสั่ง การอนุญ าต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการแทน ให้รอง
ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 ปฏิ บั ติ ร าชการแทน ผู้ อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้
(1) นางสาวสุวิภา ตั้ง ก่อสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14
1) รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มีหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน มอบหมายงาน ให้คําปรึกษา เร่งรัด ติดตามการ
ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
2) งานประสานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ภูเก็ตและสหวิทยาเขตเทพกระษัตรี

-2มีหน้าที่ให้คําปรึกษา กํากับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกัน
แก้ปัญหา กรณีเรื่องเร่งด่วนให้รีบดําเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทราบ
ให้ พิ จ ารณา วิ นิ จ ฉั ย สั่ ง การ ลงความเห็ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ คํ า สั่ ง
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลําดับ ดังนี้
(1) นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14
(2) นายสามารถ รั ง สรรค์ รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(2) นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
1) รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
มีหน้าที่วางแผน กํากับ ดูแล กลั่นกรองงาน มอบหมายงาน เร่งรัด ติดตามการ
ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
2) งานประสานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
ระนองและสหวิทยาเขตรัตนรังสรรค์
มีหน้าที่ให้คําปรึกษา กํากับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน แก้ปัญหา กรณีเรื่องเร่งด่วนให้รีบดําเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทราบ
ให้พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ ลงความเห็นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลําดับ ดังนี้
(1) นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14
(2) นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

-33. นายสามารถ รั ง สรรค์ รองผู้ อํา นวยการสํา นั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
เขต 15 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดังนี้
1) รับผิดชอบกลุ่มงาน ดังนี้
- กลุ่มอํานวยการ
- กลุ่มนโยบายและแผน
มีหน้าที่วางแผน กํากับ ดูแล กลั่นกรองงาน มอบหมายงาน เร่งรัด ติดตามการ
ปฏิบัติงานให้คําปรึกษาการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ
2) งานประสานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด
พังงาและสหวิทยาเขตพิงกัน/สหวิทยาเขตสิมิลนั
มีหน้าที่ให้คําปรึกษา กํากับ ติดตาม ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน แก้ปัญหา กรณีเรื่องเร่งด่วนให้รีบดําเนินการให้ทันต่อเหตุการณ์ แล้วรายงานผลการดําเนินงานให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ทราบ
ให้พิจารณา วินิจฉัย สั่งการ ลงความเห็นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง
ข้อบังคับ หนังสือสั่งการก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้มีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตามลําดับ ดังนี้
(1) นางสาวสุ วิ ภ า ตั้ ง ก่ อ สกุ ล รองผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 14
(2) นายศวิษฐ์ ศรีสง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14
ข. การมอบอํานาจตามข้อ ก ไม่รวมถึง
1) งานซึ่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับมอบ
อํานาจมาจากเลขาธิการ สพฐ.และผู้มีอํานาจอื่น
2) งานสรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง และการลงนามในคํ า สั่ ง ตํ า แหน่ ง ครู ชํ า นาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค (2)
3) งานซึ่งได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้าสถานศึกษาปฏิบัติราชการ
แทนแล้ว

-4ค. ให้ผู้รับมออบอํานาจตามมข้อ ก ถือปฏิฏิบัติ ดังนี้
1) ผู้รับมอบอํ
ม านาจสั่งการในการอน
ง
นุญาต อนุมัติติ ปฏิบัติราชกการ หรือดําเนินินการอื่น
และลงชื่อในหนังสือราชการให้เป็นไปตามกฎหม
น
มาย กฎ มติคณะรั
ค ฐมนตรี ระเบียบแบบบแผนและนโยยบายของ
ทางราชกการ
2) เมื่อได้ด้มีการสั่ง การรอนุญาต การรอนุมัติ การปปฏิบัติราชการหรือการดําเนินินการอื่น
และการลลงชื่อในหนังสือราชการตามคําสั่งนี้ไปแลล้ว ให้ผู้สั่ง อนนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการ ดําเนินการรอื่น หรือ
ลงชื่อในหหนังสือราชการ สรุปรายงานการดําเนินการ
น พร้อมด้ด้วยปัญหาอุปสรรคให้
ป
ผู้อํานวยการสํานัักงานเขต
พื้นที่การรศึกษามัธยมศึศึกษา เขต 144 ทราบตามลํลําดับ
แ วันที่ 12 ธันวาคม
น
พ.ศ.22560
ทั้งนี้ ตั้งแต่
สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม
ม
พ.ศ.2561

(นายประพัทธ์ รัตนอรุณ)
ผู้อํอานวยการสํานักงานเขตพืนที
้น ่การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 14

