ขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ แบ่งงานเป็น 10 กลุ่มงาน ดังนี้
๑. กลุ่มอานวยการ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบ
บริหำรองค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรและดำเนินงำนตำมบทบำท ภำรกิจ อำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำร ข้อมูลข่ำวสำร สื่ออุปกรณ์ทำง
กำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำเพื่อให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก คล่องตัว
มีคุณภำพ ประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๑.๑ ปฏิบัติงำนสำรบรรณของสำนักงำนเขต
๑.๒ ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
๑.๓ ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อมและยำนพำหนะ
๑.๔ จัดระบบบริหำรงำนกำรควบคุมภำยในและพัฒนำองค์กรสำนักงำน
๑.๕ ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของสำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด
๑.๖ เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร
๑.๗ ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑.๘ ประสำนงำนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ
๑.๙ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
๑.๑๐ ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในสำนักงำนเขต สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำ
๑.๑๑ ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพื้นที่กำรศึกษำเน้นมำตรกำรจูงใจ
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพื่อตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำน โดยยึดหลักกำรกระจำยอำนำจ
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำลเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติง ำนภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบปฏิบั ติ ผู้ปฏิ บั ติได้รับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีขวัญกำลังใจนำไปสู่กำรบริกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนมีมีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
๒.๑ วำงแผนอัตรำกำลัง กำหนดตำแหน่งและวิทยฐำนะ
๒.๒ สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๓ ดำเนินงำนบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
๒.๔ พัฒนำบุคลำกร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณ
๒.๕ ดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
๒.๖ ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๒.๗ จัดทำมำตรฐำน คุณภำพงำน กำหนดภำระงำนขั้นต่ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำน
สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขต

๒.๘ ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล และจัดทำรำยงำนประจำปี ที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุ ค คลของข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ในหน่ ว ยงำนทำงกำรศึ ก ษำ เพื่ อ เสนอคณะอนุ ก รรมกำร
บริหำรงำนบุคคลเขตพื้นที่กำรศึกษำ และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๒.๙ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๓. กลุ่มนโยบายและแผน เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย ให้
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึ กษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน ตำมยุทธศำสตร์
เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์(SPBB)
โดยเน้นควำมโปร่งใสทันสมัยควำมรับผิดชอบที่ ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม
(Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐำน (School - Based Management) โดยมีกระบวนกำร
วำงแผนกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรกำกับติดตำมผล อย่ำงเป็นระบบ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
๓.๒ จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
๓.๓ วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
๓.๔ ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และผลกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยและแผน
๓.๕ ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
๓.๖ ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๓.๗ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย
๔. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด
เขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย ไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประกอบกำรเรีย นกำรสอน ส่ งเสริ มสุขภำพกำย สุ ขภำพจิตให้ สมบูรณ์ จัดสวัสดิกำร สวัส ดิภ ำพ และกองทุนเพื่อ
กำรศึกษำที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ
ด้อยโอกำสพิกำรและมีควำมสำมำรถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน สถำบันทำงศำสนำ สถำนประกอบกำร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและเอกชน ร่วมจัดกำร
ศึกษำที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้เรียน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๔.๑
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
วิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่น
๔.๓ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
๔.๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ

๔.๕ ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพอนำมัย กีฬำและนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด
เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ และเยำวชน
และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
๔.๖ ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
๔.๗ ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
๔.๘ ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกัน แก้ไขและ
คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔.๙ ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
๔.๑๐ ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
๔.๑๑ ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น
๔.๑๒ ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
๔.๑๓ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงำนดำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
นิเทศกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้ ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๕.๑ ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสู ตรกำรศึกษำระดับ
ก่อนประถมศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
๕.๒ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
๕.๓ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบและประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
๕.๔ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๕.๕ นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
๕.๗ ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ของเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
๕.๘ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
๖. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๖.๑ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
๖.๒ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
๖.๓ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
๖.๔ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

๖.๕ ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุและ งำน
บริหำรสินทรัพย์
๖.๖ ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
๗. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๗.๑ ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
๗.๒ ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
๗.๓ ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
๗.๔ ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗.๕ ด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรลำศึ ก ษำต่ อ ฝึ ก อบรม หรื อ ปฏิ บั ติ ก ำรวิ จั ย ภำยในประเทศหรื อ
ต่ำงประเทศ
๗.๖ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๗.๗ ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
๘. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้
๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔
๘.๕
๘.๖

ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำรและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ดำเนินกำรงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ปฏิ บั ติ ง ำนร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ที่ ไ ด้ รั บ

มอบหมำย
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
๙.๑ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชีและตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
๙.๒ ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรเปรียบเทียบกับผลผลิต หรือ
เป้ำหมำยที่กำหนด
๙.๓ ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๙.๔ ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
๙.๕ ปฏิบั ติ ง ำนร่ ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติง ำนของหน่ ว ยงำนอื่น ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง หรื อที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
10.2 ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

10.3 ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
10.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
10.5 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
10.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
10.7 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
10.8 ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.9 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี
ของรัฐ
10.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย

