
 

ขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  แบ่งงานเป็น 10 กลุ่มงาน ดังนี ้

 

๑. กลุ่มอ านวยการ    ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   เป็นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดระบบ 
บริหำรองค์กำร กำรประสำนงำนและให้บริกำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภำรกิจและงำนต่ำง ๆ  ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนตำมบทบำท  ภำรกิจ  อ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงเรียบร้อย   มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลบนพื้นฐำนของควำมถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริกำร   ข้อมูลข่ำวสำร  สื่ออุปกรณ์ทำง
กำรศึกษำและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำบริหำรจัดกำรได้อย่ำงสะดวก  คล่องตัว
มีคุณภำพ  ประสิทธิภำพและประสิทธิผล    มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้      

๑.๑  ปฏิบัติงำนสำรบรรณของส ำนักงำนเขต 
    ๑.๒  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
    ๑.๓  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่  สิ่งแวดล้อมและยำนพำหนะ 
    ๑.๔  จัดระบบบริหำรงำนกำรควบคุมภำยในและพัฒนำองค์กรส ำนักงำน 
    ๑.๕  ประชำสัมพันธ์  เผยแพร่กิจกำรและผลงำนของส ำนักงำนเขตและส่วนรำชกำรในสังกัด 
    ๑.๖  เผยแพร่และให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
    ๑.๗  ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
    ๑.๘  ประสำนงำนที่เกี่ยวกับกำรสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำรในระดับต่ำง ๆ 
     ๑.๙  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตที่มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 

                    ๑.๑๐  ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพในส ำนักงำนเขต  สถำนศึกษำและหน่วยงำนกำรศึกษำ 
                    ๑.๑๑  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 

๒. กลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเน้นมำตรกำรจูงใจ          
ให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำนเพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยงำน โดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
ระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำลเพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรมีควำมคล่องตัวเกิดควำมอิสระในกำรปฏิบัติง ำนภำยใต้
กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับกำรพัฒนำ  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ   มีขวัญก ำลังใจน ำไปสู่กำรบริกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพของผู้เรียนมีมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 

 ๒.๑  วำงแผนอัตรำก ำลัง  ก ำหนดต ำแหน่งและวิทยฐำนะ 
 ๒.๒  สรรหำ  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้ำย  โอน  และกำรออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกรครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๒.๓  ด ำเนินงำนบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
 ๒.๔  พัฒนำบุคลำกร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพจรรยำบรรณ 
 ๒.๕  ด ำเนินงำนวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
 ๒.๖  ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๒.๗  จัดท ำมำตรฐำน  คุณภำพงำน  ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำและเกณฑ์กำรประเมินผลงำน 

ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขต 



 
 ๒.๘ ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคล   และจัดท ำรำยงำนประจ ำป ี  ที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำน 

บุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ   เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  และคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 ๒.๙ ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 
มอบหมำย 

๓. กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นหน่วยงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสำนงำนในเชิงนโยบำย  ให้               
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำชำติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน    ตำมยุทธศำสตร์
เป็นส ำคัญ (Strategic Result Based Mangement : SRBM) ใช้ระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนตำมยุทธศำสตร์(SPBB) 
โดยเน้นควำมโปร่งใสทันสมัยควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภำพ       และประสิทธิผล  ยึดหลักกำรมีส่วนร่วม 
(Participation) กำรบริหำรที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐำน (School - Based Management) โดยมีกระบวนกำร
วำงแผนกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรก ำกับติดตำมผล  อย่ำงเป็นระบบ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย  และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๓.๒ จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำ   ให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ 

แผนกำรศึกษำ  แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 ๓.๓ วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
 ๓.๔  ตรวจสอบ  ติดตำม  ประเมิน  และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ   และผลกำรปฏิบัติตำม 

นโยบำยและแผน 
 ๓.๕  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 ๓.๖  ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ๓.๗  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 

๔.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นงำนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด     
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยเน้นกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำทั้ง
กำรศึกษำในระบบ  นอกระบบและตำมอัธยำศัย ไปสู่กำรศึกษำตลอดชีพ  น ำแหล่งเรียนรู้และ     ภูมิปัญญำท้องถิ่นไปใช้
ประกอบกำรเรียนกำรสอน  ส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิกำร สวัสดิภำพ   และกองทุนเพ่ือ
กำรศึกษำที่จะเป็นกำรช่วยเหลือผู้เรียนปกติ  ด้อยโอกำสพิกำรและมีควำมสำมำรถพิเศษ  อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  สถำบันทำงศำสนำ  สถำนประกอบกำร  องค์กรปกครอง         ส่วนท้องถิ่นและเอกชน ร่วมจัดกำร
ศึกษำท่ีส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของผู้เรียน  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ๔.๑  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

 ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กร
วิชำชีพ  สถำบันศำสนำ  สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอ่ืน 

 ๔.๓  ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

๔.๔  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 



 
๔.๕  ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว  สุขภำพอนำมัย  กีฬำและนันทนำกำร  ลูกเสือ  ยุวกำชำด   

เนตรนำรี  ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษำวิชำทหำร  ประชำธิปไตย  วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็       และเยำวชน  
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 

๔.๖  ส่งเสริมสนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
๔.๗  ส่งเสริมงำนกิจกรรมพิเศษและงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
๔.๘  ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไขและ 

คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๔.๙  ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
๔.๑๐  ประสำนส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
๔.๑๑  ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๔.๑๒  ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๑๓  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ 

ที่ได้รับมอบหมำย 

๕. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มงำนด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร 
นิเทศกำรศึกษำ  วิเครำะห์ วิจัย  ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรพัฒนำระบบกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ   
เพ่ือให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนเท่ำเทียมกัน  
โดยยึดโรงเรียนเป็นฐำนส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัยเกิดกำรเรียนรู้   ตำมวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ๕.๑ ประสำน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  หลักสูตรกำรศึกษำระดับ
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

พ้ืนที่กำรศึกษำ 
          ๕.๘  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

๖.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
 ๖.๒  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
 ๖.๓  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
 ๖.๔  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 



 
 ๖.๕  ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน  งำนบัญชี งำนพัสดุและ    งำน

บริหำรสินทรัพย์ 
 ๖.๖  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 

๗.  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑  ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
 ๗.๒  ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
 ๗.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ

จรรยำบรรณ 
 ๗.๔  ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๗.๕  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ

ต่ำงประเทศ 
 ๗.๖  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ๗.๗  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 

๘.  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ ำนำจหน้ำที ่
ดังต่อไปนี้ 

 ๘.๑  ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำรและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
 ๘.๒  ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๘.๓  ด ำเนินกำรงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 ๘.๔  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ๘.๕  ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๘.๖  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
๙.   หน่วยตรวจสอบภายใน   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

 ๙.๑  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชีและตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
 ๙.๒  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรเปรียบเทียบกับผลผลิต  หรือ

เป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ๙.๓  ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ๙.๔  ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ๙.๕ ปฏิบัติงำนร่วมกับ  หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมำย 
 10. กลุ่มกฎหมายและคดี   มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
 10.2 ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
 



 
 
 10.3 ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
 10.4 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
 10.5 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
 10.6 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
 10.7 ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
 10.8 ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 10.9 ศึกษำ  วิเครำะห์  วิจัย  จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี

ของรัฐ 
  10.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง   หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


