อำนำจหน้ำที่

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร
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อำนำจหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอำนำจหน้ำที่ ตำม มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ของประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. จั ดทำนโยบำย แผนพัฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึก ษำของเขตพื้ นที่ กำรศึ ก ษำให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ ก ำรจั ด ตั้ งงบประมำณเงิน อุ ดหนุน ทั่ว ไปของสถำนศึ กษำและหน่ว ยงำนในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบรวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตำมกำร ใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนินกำรและประสำนงำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย
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โดยให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และกำหนดให้มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1 กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
1.1 ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.2 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
1.3 ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
1.4 จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
1.5 ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
1.6 ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.7 ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
1.8 ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
1.9 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิใช่งำนของส่วน
รำชกำรใดโดยเฉพำะ
1.10 ร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
2 กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
2.1 จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2.2 วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
2.3 ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและ
แผน
2.4 ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
3 กลุม่ ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
3.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.3 ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
3.4 ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
3.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
4 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
4.1 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
4.2 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
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4.3 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
4.4 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
4.5 ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุและงำนบริหำร
สินทรัพย์
4.6 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
5 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
5.1 วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
5.3 วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำร
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.4 ศึกษำ วิเครำะห์ และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน กำร
มอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
5.5 จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
5.6 จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
5.7 ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตรประจำตัว
และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
5.8 ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรดำเนินคดีของรัฐ
5.9 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
6 กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
6.1 ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
6.2 ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
6.3 ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพและ
จรรยำบรรณ
6.4 ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.5 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
6.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6.7 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
7 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
7.1 ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อน
ประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
7.2 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
7.3 วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลกำรศึกษำ
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7.4 วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน ติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
7.5 นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
7.6 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
7.7 ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
7.8 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
8 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
8.1 ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
8.2 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย
8.3 ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอื่น
8.4 ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
8.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
8.6 ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำร นักเรียน
อื่น
8.7 ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
8.8 ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองควำม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8.9 ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
8.10 ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
8.11 ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
8.12 ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
8.13 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
9 หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
9.1 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน
9.2 ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้ำหมำยที่กำหนด
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9.3 ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
9.4 ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
9.5 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย
10 กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และมีอำนำจ หน้ำที่
ดังต่อไปนี้
10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกรมีวินัยและรักษำวินัย
10.2 ดำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
10.3 ดำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
10.4 ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
10.5 ดำเนินกำรเกีย่ วกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
10.6 ดำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่
10.7 ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
10.8 ดำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.9 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำยและงำนคดีของรัฐ
10.10 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย
……………………………………………………….
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