อํานาจหน้าที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 เป็นหน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อยู่ภายใต้การกํา กับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้า ที่
ดํา เนินการให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 3 และข้อ 4
ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออก
ประกาศไว้ ให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินงานของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทํางานด้าน
การศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบ ัต ิง านร่ว มกับ หรือ สนับ สนุน การปฏิบ ัต ิข องหน่ว ยงานอื ่น ที ่เ กี ่ย วข้อ งหรือ ได้ร ับ
มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561
การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2546 ได้กําหนดว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอํานาจ
ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารจัดการ ให้มีผู้อํานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวให้คํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือนุมัติแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้ ว ย ในสํ านั กงานตามวรรคหนึ่ งจะให้ มีรองผู้อํา นวยการเป็ น ผู้บั งคับ บั ญชาข้า ราชการรองจาก
ผู้ อํา นวยการเพื่ อช่ ว ยปฏิ บั ติ ร าชการก็ ได้ โดยรองผู้ อํา นวยการหรื อผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ งที่ เ รี ย กชื่ ออย่ า งอื่ น ใน
สํานักงาน มีอํานาจหน้าที่ตามที่ผู้อํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย
1.5.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีอํานาจหน้าที่
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2560 ข้อ 25 และข้อ 26 ดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนํามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากําหนดเป็นแนวทางใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการดําเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(2) กําหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการดําเนินการของหน่วยงาน
และ สถานศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
(4) ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผนที่กําหนด

(5) รับทราบผลการติดตาม ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการดําเนินการตามแผน
และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(6) ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประสานงานการติ ด ตาม ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษากั บ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(7) แต่ งตั้ งคณะอนุ กรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผลการจั ด การศึ กษาตามความ
จําเป็น
(8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
1.5.2 คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
คณะกรรมการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
1) ร่วมบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
2) กํากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางการพัฒนา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
3) กําหนดมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือการปฏิบัติงาน
4) กํากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
1.5.3 คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน
คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียน มีอํานาจหน้าที่ตามระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 3 ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน พ.ศ. 2560 ดังนี้
(1) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
(2) พิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ ตามแผนงาน โครงการ ด้ านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุ ค คลด้ า นบริ ห ารงานงบประมาณ และด้ า นบริ ห ารงานทั่ ว ไป ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
แผนปฏิบัติการประจําปีของกลุ่มโรงเรียน
(3) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดําเนิน การพัฒนางานด้ านวิชาการ ด้า น
งบประมาณ ด้า นบริห ารงานบุ คคล และการบริห ารงานทั่ว ไป ร่ วมกั บ สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา และ
สถานศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเป้ า หมาย ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
สู่มาตรฐานสากล
(4) ให้ ความร่ ว มมื อภายในกลุ่มโรงเรี ย นและสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาพั ฒ นาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาหลักสูตร มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดการเรียนการสอน การนิเทศการศึกษา และการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

(5) ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัด การศึ กษาของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่ น รวมทั้ งบุ คคล องค์ กรชุ มชน องค์ กรวิช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการและสถาบั น อื่ น ที่
จัดรูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตบริการของกลุ่มโรงเรียน
(6) ระดมทรัพยากรในด้านต่างๆ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษา ในกลุ่ม
โรงเรียน
(7) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมมือ ในการดําเนินงานของคณะกรรมการเขตพื้นทีการศึกษา
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับสถานศึกษาและกลุ่มโรงเรียน
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน จัดการแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการ กีฬาและกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียน
(9) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน และรายงานประจําปีของกลุ่มโรงเรียนต่อหน่วยงานต้น
สังกัด
(10) เสนอแนะปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานทั้ง 4 งานของกลุ่มโรงเรียน
ต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3

