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อำนาจหน้าท่ี 
  
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
 
                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 3  เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้  การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) 
 พ.ศ. 2561 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
           1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น      
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
          3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          10. ประสาน ส่งเสรมิการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
          11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
          12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดย
มีการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ จำนวน 10 กลุ่มงานดังนี้ 
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                    (1) กลุ่มอำนวยการ 
                    (2) กลุ่มนโยบายและแผน 
                    (3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                    (4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                    (5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                    (6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                    (7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                    (8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                    (9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
                    (10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
   ให้ส่วนราชการภายในสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

       (1) กลุ่มอำนวยการ   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

               (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ  

               (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  

               (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  

               (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร  

               (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา  

               (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  

               (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  

               (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน 

ราชการใดโดยเฉพาะ  

              (ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

(2) กลุ่มนโยบายและแผน   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

              (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการ

ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  

              (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ      
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              (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน  

              (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  

               (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

               (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  

               (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

               (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  

               (ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

              (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

              (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

            (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  

            (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  

            (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  

            (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  

            (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงานบริหาร

สินทรัพย์  

            (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

           (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 

           (ข) ส่งเสริม สนับสนนุการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

           (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

           (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ 

มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
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          (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 

         (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว 

และการขออนุญาตต่าง ๆ  

        (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ  

        (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

         (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  

        (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  

        (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ 

จรรยาบรรณ  

        (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

        (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ  

        (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

        (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(7) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   มี อำนาจ หน้าทีด่ังต่อไปนี้ 

       (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน 

ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

       (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒน าหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

       (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสรมิ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  

        (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 

และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

        (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

        (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  

        (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา  

        (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

        (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
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        (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย  

       (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  

       (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ 

มาตรฐานการศึกษา 

       (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  

       (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญ 

ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ 

นักเรียนอื่น  

      (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

      (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ 

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์  

     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  

     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

     (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 (9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน  

     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต หรือ

เป้าหมายที่กำหนด  

    (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  

    (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด  

    (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(10) กลุ่มกฎหมายและคดี     ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอำนาจ 

หน้าที่ดังต่อไปนี้  

             (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย  
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          (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

          (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  

          (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  

          (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  

          (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  

          (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  

          (ซ) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

         (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ  

         (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 

................................................................................................. 


