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ค ำน ำ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 หมวด 5 มาตรา39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2)พ.ศ.2553มาตรา8 มาตรา 34 วรรคสองได้กําหนดให้
มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 โดยแบ่ง
ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเป็น 9 กลุ่มและเพ่ิมเติม(ฉบับที2่) 
พ.ศ. 2561 เพิ่มกลุ่มกฎหมายและคดีเพ่ือให้การปฏิบัติงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้จัดทําคู่มือใน
การปฎิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขึ้นซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาและอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติ 
งานของแต่ละกลุ่มงาน ตามข้ันตอน ตามขอบข่ายงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ที่สามารถนําไปถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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อ ำนำจหน้ำที่

อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการ
ให้เป็นไปประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 กําหนดให้สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้

(1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 
ความต้องการของท้องถิ่น

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมท้ัง
กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา

(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และ สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
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(9) ดําเนินการ และประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา

(10) ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะทํางานด้านการศึกษา

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอํานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
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ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่

มิใช่งาน ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน

(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ได้รับมอบหมาย

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีอํานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล

3



(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด
การศึกษา

(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการ
สื่อสาร

(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆการ

ออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์และ การ

ดําเนินคดขีองรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
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(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 

วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การ
ประเมินผลการศึกษา

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่

ได้รับมอบหมาย
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(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด

เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์

(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

6



(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมอํีานาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้

(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน

(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด

(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่

ได้รับมอบหมาย
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

และมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดําเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดําเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดําเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ
(ซ) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่

ได้รับมอบหมาย
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผู้บังคับบัญชาได้มีการมอบอํานาจ
หน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้

กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่

นำยบูรพำ  พรหมสิงห์
ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2

นำยสมำน  บุญจะนะ
รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2

นำยศุภชัย  โถบ ำรุง
รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2

นำงศรีสุดำ  ทิพสิงห์
รอง ผอ.สพป.อุดรธำนี เขต 2

แผนผังกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่

*กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
*กลุ่มบริหำรงำนกำรเงนิและ 
สินทรัพย์

*กลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำ

*กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลฯ

*กลุ่ม DLICT

*กลุ่มอ ำนวยกำร
*กลุ่มนโยบำยและแผน
*กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

*หน่วยตรวจสอบภำยใน
*กลุ่มกฎหมำยและคดี*คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.
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ค ำสั่ง สพป.อุดรธำนี  เขต  ๒
ที่  ๕๑๕ /๒๕๖๓  

เรื่อง  ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของ
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงในส ำนักงำนเขตฯ 
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาอดุรธานี  เขต  ๒

ท่ี  ๕๑๕ /๒๕๖๓  

เรื่อง  กําหนดหน้าท่ีและความรับผดิชอบของข้าราชการ และลูกจ้างในสํานักงานเขตฯ 

............................................  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต ๒ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ .ศ. 
๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประกอบกับระเบียบสาํนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการมอํานาจในการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอื่นของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่  ๒๑/๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๑๔  มกราคม  ๒๕๖๓  บางกลุ่ม                        
โดยมอบหมายให้ข้าราชการลูกจ้าง ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผดิชอบ ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ดังรายละเอียดแนบท้ายคําสัง่นี้

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่   ๑๑   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓
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