
อํานาจหน้าท่ี 
  
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา  
อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี
ดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)                  
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4 
ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                
ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออก
ประกาศไว้ ให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้         
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 
 2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นท่ี
จัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 9. ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
           12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัต ิของหน่วยงานอื่นที ่เกี ่ยวข้องหรือได้ร ับ
มอบหมาย 
  
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2561 
  
 การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  กลุ่มอํานวยการ 
  (2)  กลุ่มนโยบายและแผน 



  (3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  (5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  (6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (7)  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

(9)  กลุ่มกฎหมายและคดี 
(10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

1.5 คณะกรรมการในการบริหารจัดการ 
  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เกิดจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ได้กําหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอํานาจ
ประกาศ                ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 
 การบริหารจัดการ ให้มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีท่ีมี
กฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน้าท่ีของผู้อํานวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
กฎหมายดังกล่าวให้คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย  ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจาก
ผู้อํานวยการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ โดยรองผู้อํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนใน
สํานักงาน มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีผู้อํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 
 
1.5.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอํานาจหน้าท่ี              
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และข้อ 26 ดังนี้ 
  (1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มากําหนดเป็นแนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ใน
สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหน่วยงาน
และ   สถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
  (3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  



  (5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน                  
และให้ข้อเสนอแนะ  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  (6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษากับ
คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  (7) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาตามความ
จําเป็น 
  (8) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
1.5.2 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 

     คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้  
1) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3   
2) กํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

3) กําหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

4) กํากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1.5.3  คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน 
       คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอํานาจหน้าท่ีตามระเบียบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย  เขต 3 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน  พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 

(1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 

 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงาน

บุคคลด้านบริหารงานงบประมาณ และด้านบริหารงานท่ัวไป ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีของกลุ่มโรงเรียน 

 
(3) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดําเนินการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้าน

งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ร่วมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน               
สู่มาตรฐานสากล 

 
(4) ให้ความร่วมมือภายในกลุ่มโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 
(5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ี
จัดรูปแบบ         ท่ีหลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน 

 
(6) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุ่ม

โรงเรียน 
(7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพ้ืนทีการศึกษา 

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน 

 
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน 
 
(9) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้น

สังกัด  
 
(10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานท้ัง 4 งานของกลุ่มโรงเรียน

ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
 
 


