
 
       
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำแม่ฮ่องสอน เขต 2 
ที่   203 / 2561 

เรื่อง กำรมอบหมำยหน้ำที่กำรปฏิบัติรำชกำรให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
.......................................................... 

 ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร 
โดยการแต่งตั้ง โยกย้าย เกิดการปรับเปลี่ยนภารกิจของงานในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 24 มาตรา 
41 มาตรา 42 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วย การมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการด าเนินการอ่ืน ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  จึงมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ปฏิบัติและ
รับผิดชอบ โดยให้ยกเลิกค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้และให้ใช้ค าสั่งนี้แทน ดังนี้  

กลุ่มนโยบำยและแผน 
1. นำงอำนงค์  ปินตำ  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ของ สพป. เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตร์ในด้านการบริหารและการจัดการศึกษา 

ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพ บริบท ความต้องการของท้องถิ่น 
3. ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม ผลการด าเนินงานของ สพป. และกลุ่มนโยบายและแผน 

และสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. ส่งเสริม ประสานงาน การมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน 
5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
6. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2. นำงชลิยำ  มณีธร  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ล าดับที่ 1) กรณีที่ผู้อ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

2.1 การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
  2.2 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

2.2.1 การจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปีและในกรณีเร่งดว่นของ สพป. 
2.2.2 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากหน่วยงานอ่ืน 
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2.3 งานจัดสรรงบประมาณ 
2.3.1 การจัดสรรงบประมาณให้แก่ สพป. 
2.3.2 การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

2.4 การบริหารงบประมาณ การโอนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3. นำงจินดำ  สินวีรุทัย ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ล าดับที่ 2) กรณีท่ีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบาย 

และแผน หรือผู้ที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1 ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้  
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 

2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
2.2 งานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2.4 งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

  2.5 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4. นำยภีมม์เนศ  คงคำใส  ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ล าดับที่ 3) กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    

หรือผู้ที่รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการกลุ่มคนที่ 1 ,2  ไม่อยู่หรือไม่สามารถมาปฏิบัตริาชการได้ 
2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

2.1 งานติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. 
2.2 การติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการและการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
2.3 งานประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3.1 ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. 
2.3.2 ประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ สพป. 
2.3.3 งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลของส านักงาน                    

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5. นำงสำวสำธิตำ บรรจง  ต ำแหน่ง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน (ล าดับที่ 4) กรณีที่ผู้อ านวยการกลุ่ม 

นโยบายและแผน หรือผู้ที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่มคนที่ 1, 2 และ3 ไม่อยู่หรือไม่สามารถ 
มาปฏิบัติราชการได้ 
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2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ 
2.1 งานจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1.1 การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    2.1.2 การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.1.3 การน าแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่การปฏิบัติ 
2.2 งานจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

2.2.1 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษา 

2.2.2 รูปแบบการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
   2.2.3 จัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุนของโรงเรียนในสังกัด 
   2.2.4 การรายงานข้อมูลของกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณผ่านทางเว็บไซด์ 

3. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้บังเกิดผลและประสิทธิภาพสูงสุด  
ตามภารกิจและนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่    18   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2561 

  สั่ง  ณ  วันที่    21    เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2561 

                                                                                               
      (นายจรูญ  แสนวิจิตร) 
                              รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน 
                                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮอ่งสอน เขต 2 
 
 
 


