
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

นำยพัฒนพงศ์ พวงทอง  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5  



อ ำนำจหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ ไข เ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 อยู่ในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจและหน้าที่

ดังนี้ 

  ๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น  

  ๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ของหน่วยงานดังกล่าว  

  ๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

  ๔. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต ๔ 

   ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔  

   ๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   ๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบ              

ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   ๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ๑๐ . ประสานส่ ง เสริ มการด า เนิ น งานของคณะคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ 

และคณะท างานด้านการศึกษา  

  ๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  



 ๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมี

การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ จ านวน 10 หน่วยงาน ดังนี้ 

          (1) กลุ่มอ านวยการ 
          (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
          (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
          (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
          (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
          (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
          (10) กลุ่มกฎหมายและคดี  
 

 



  
 
 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ที่ 539 /2563 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
------------------------------------------------------------ 

 โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติ ราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ให้เป็นการเหมาะสม 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 มาตรา 45 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงให้ยกเลิกค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5         
ที่ 74/2563  เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 โดยให้ใช้ค าสั่ง        
ฉบับนี้แทน และมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  ดังนี้ 

 1. นายเทียม  วันมหาชัย  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   1.1 เป็นผู้บังคับบัญชา สั่งการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด         
รองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
   1.2 ก ากับดูแล รับผิดชอบ การอนุญาตการลา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้าง ในสังกัด 
   1.3 ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มนโยบายและแผน, 
และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1.4 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 2. นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5  ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   2.1 เป็นผู้บังคับบัญชา สั่งการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด         
รองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
   2.2 ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มอ านวยการ, 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   2.3 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 3. นายวุฒิชัย  สารุสุข  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5  
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน  ดังนี้ 
   3.1 เป็นผู้บังคับบัญชา สั่งการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด         
รองจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

/3.2 ปฏิบัติ... 




