
       
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
ที ่ 514 / 2556 

เรื่อง  มอบอ ำนำจให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ชลบุรี เขต 3 
................................................. 

               ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี  เขต 3  ที่ 611/2554 และที่
612/2554 ลงวันที่ 21 ตุลำคม 2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3 และมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สั่ง และปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3  นั้น 

               เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุผลตำมควำมมุ่งหมำยของทำงรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำม 

มำตรำ 34 มำตรำ 37 และมำตรำ 45 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 
2546  มำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547  
ประกอบกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553  ลงวันที่ 28 ตุลำคม 2553   จึงขอยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี  เขต 3 ดังกล่ำวข้ำงต้น  และมอบอ ำนำจให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 รักษำรำชกำรแทน และปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  ดังนี้ 

เงื่อนไขการมอบอ านาจ 
               1. กำรมอบอ ำนำจตำมค ำสั่งนี้  เป็นกำรมอบอ ำนำจให้เฉพำะบุคคลในต ำแหน่งเท่ำนั้น จะ 
                  มอบต่อมิได ้
               2. ผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ มีอ ำนำจเต็มในกำรตัดสินใจ สั่งกำร อนุมัติ ลงนำมในหนังสือ  
                  สั่งกำรที่ชอบด้วยระเบียบ กฎหมำย 
               3. งำนที่สงวนไว้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                   ประถมศึกษำชลบุรีเขต 3  ที่ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบ หรืออนุมัติโดยเฉพำะ มีดังนี้ 

3.1  งำนส ำคัญที่เป็นนโยบำยของรัฐบำล กระทรวง ทบวง กรม และ จังหวัด 
3.2  งำนนโยบำย แผนปฏิบัติรำชกำร แผนยุทธศำสตร์ 
3.3  งำนที่กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจเฉพำะของผู้อ ำนวยกำร 

                           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3   
3.4  งำนที่เก่ียวกับรำชกำรลับ และควำมม่ันคงของชำติ 
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                      3.5  งำนบริหำรงบประมำณ กำรจัดตั้ง กำรจัดสรร กำรบริหำรงบประมำณ กำรเบิก 
        จ่ำยเงิน เว้นแต่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร หรือได้รับควำมเห็นชอบ 

                             เป็นหลักกำรไว้แล้ว 
3.6    งำนบริหำรพัสดุ และสินทรัพย์ เว้นแต่ได้ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร 
        หรือได้รับควำมเห็นชอบเป็นหลักกำรไว้แล้ว 
3.7    กำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรเลื่อนระดับ เลื่อนวิทยฐำนะ 
         กำรพิจำรณำควำมดี ควำมชอบ กำรสืบสวนข้อเท็จจริง กำรสอบสวนทำงวินัย   
         และกำรลงโทษวินัย 
3.8    กำรอนุมัติกำรไปรำชกำร กำรอนุญำตกำรลำตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
        ของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3   

                               ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ สังกัดส ำนักงำนเขต  
                               พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3  

3.9    กำรลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ เว้นแต่ได้รับควำม 
         เห็นชอบแล้ว  

                      3.10  หนงัสือท่ีต้องเสนอต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยตรง 
                      3.11  งำนที่มอบให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรีเขต 3 
                               เปน็กรณีพิเศษ  

      1) นำยเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  
ล ำดับที่ 1 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 
ดังนี้                
                   1.1)    ก ำกับ ดูแล กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  

            1.2)   กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพ่ือแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ  
                     ในสังกัด  ในภำรกิจของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
            1.3)   อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงิน งบประมำณ นอกงบประมำณ ในส่วนของสถำนศึกษำใน 
                     สังกัดที่ขอเบิกมำยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี 
           1.4)    อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของบุคลำกรในสังกัด 
                     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   
           1.5)    อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินค่ำเช่ำบ้ำนของบุคลำกรในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
                     กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   
           1.6)    อนุมัติกำรเบิก-จ่ำยเงินเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำล เงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
                     บุตร ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ และลูกจ้ำง 
                     ประจ ำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   

                    1.7)    กำรอนุญำตให้ถ่ำยเอกสำร 
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       1.8)  ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กร 
              ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่อ าเภอสัตหีบ 
       1.9)  ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

                 
       2)  นายจักรพงศ์  สุวรรณรัศมี ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ชลบุรีเขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   
ล ำดับ ที่ 2 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้                
               2.1)  ก ำกับ ดูแล กลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัด  
                      กำรศึกษำ  
               2.2)  กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำใน  
                      สังกัด  ในภำรกิจของกลุ่มนโยบำยและแผน และกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 
                      กำรจัดกำรศึกษำ  
               2.3)  ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครอง 
                      ส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่อ าเภอศรีราชา 
               2.4)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
    

3)  นายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล  ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3  ล ำดับที่ 3 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 ดังนี้                
               3.1)  ก ำกับ ดูแล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
               3.2)  กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำใน 
                      สังกัด  ในภำรกิจของกลุ่ม กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  และกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 
               3.3)  กำรอนุญำตให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ยืมทะเบียน 
                      ประวัติ แฟ้มประวัติ ก.พ.7 
              3.4)   ประสำนงำนรำชกำรกับหน่วยงำนภำครัฐ  เอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรปกครอง  
                      ส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่อ าเภอบางละมุง 
              3.5)   ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
            
   
 
 
 
 
 
 



4 
 
 
          4)  นายวีรวัฒน์   วันนา   ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ชลบุรี เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3   
ล ำดับที่ 4 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้                
              4.1)  ก ำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
              4.2)  กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ 
                     ในสังกัด ในภำรกิจของกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
              4.3)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

5) นายศิวะ  ทาทราย ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี  
เขต 3 เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3  ล ำดับ 
ที่ 5 และ ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 ดังนี้                
              5.1)  ก ำกับ ดูแล กลุ่มอ ำนวยกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ  
              5.2)  กำรลงนำมในหนังสือรำชกำร เพื่อแจ้ง หรือประสำนรำชกำรต่ำง ๆ กับสถำนศึกษำ 
                     ในสังกัด ในภำรกิจของกลุ่มอ ำนวยกำร และศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
             5.3)  ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  
                 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  11  เดือน  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2556 

สั่ง  ณ  วันที่ 18 เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2556 

 

(นำยวิชัย  พวงภำคีศิริ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต3 

 

 

 

 

 

 


