สภาพปัจจุบนั ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากระบี่
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิ การ ได้มีประกาศกาหนดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2553 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สามารถบริ หารจัดการไปได้ดว้ ยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5 และ
มาตรา 37 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 และมาตรา 8 และมาตรา 33 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ณ วันที่ 17 สิ งหาคม 2553 กาหนดให้เขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เปลี่ยนแปลงเป็ นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยท้องที่อาเภอเมืองกระบี่ อาเภอเหนือคลอง อาเภออ่าวลึก อาเภอ
ปลายพระยา อาเภอเขาพนม อาเภอลาทับ
อาเภอคลองท่อม และอาเภอเกาะลันตาเป็ นเขตพื้นที่
การศึกษากระบี่ และให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ เปลี่ยนแปลงเป็ นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ทาหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.2546
3.1 สถานที่ทาการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีสถานที่ทาการของส่ วนราชการภายในสานักงาน
3 แห่ง
1) อาคารสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ถนนกระบี่ ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่
ใช้เป็ นที่ทาการของผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผูอ้ านวยการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ฝ่ ายบริ หาร กลุ่มอานวยการ กลุ่มบริ หารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่ม
ส่ งเสริ มการจัดการศึกษา กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน
2) อาคารสานักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ถนนเจ้าคุณ ตาบลปากน้ า อาเภอเมืองกระบี่ ใช้เป็ น
ที่ทาการของสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
กระบี่ และที่ทาการของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
3.) อาคารสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองกระบี่ ถนนอุตรกิจ ตาบลปากน้ า อาเภอเมือง
กระบี่ ใช้เป็ นที่ทาการศูนย์สื่อการเรี ยนรู ้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
3.2 อานาจหน้ าที่ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา เป็ นหน่ วยงานที่ อยู่ภายใต้การกากับ ดู แล ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนความต้องการของท้องถิ่น

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุ นทัว่ ไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่ วยงานข้างต้นรับทราบ และกากับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรู ปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาการศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา
10. ประสาน ส่ งเสริ มการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบตั ิราชการทัว่ ไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิ การในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็ น หน้าที่ของผูใ้ ด
โดยเฉพาะ หรื อปฏิบตั ิงานอื่นตามที่มอบหมาย
3.3 โครงสร้ างสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ แบ่งส่ วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการแบ่งส่ วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พ.ศ. 2553
เพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 ซึ่ งแก้ไข
เพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
และกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่ วนราชการภายในสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 34 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
ประชุมครั้งที่ 8 / 2553 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2553 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ องการแบ่งส่ วนราชการ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มบริ หารงานบุคคล
3. กลุ่มนโยบายและแผน
4. กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์
7. กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษาเอกชน
8. หน่วยตรวจสอบภายใน
3.4 อานาจหน้ าที่ของกลุ่มบริหารงานในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากระบี่ มีดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั ิงานสารบรรณของสานักงานเขต
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่ งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริ หารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร สานักงานเขต
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ กิจการ และผลงานของสานักงานเขตและส่ วนราชการในสังกัด
(ฉ) เผยแพร่ และให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
(ช) ประสานการดาเนิ นงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา
(ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่างๆ
(ฌ) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตสถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒนาบุคลากร ส่ งเสริ ม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ
(จ) ดาเนินงานวินยั อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินการคดีของรัฐ

(ฉ) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลของเขตพื้นที่
การศึกษา
(ช) จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมิน
ผลงานสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
(ซ) ประเมินคุณภาพการบริ หารงานบุคคล และจัดทารายงานประจาปี ที่เกี่ยวกับ
บริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน
การศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริ หารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อได้รับมอบหมาย
3. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริ หารและ
การจัดการศึกษา
(ข) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการ
ของท้องถิ่น
(ค) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุกหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษา และแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายและแผน
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มส่ งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรู ปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) ส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว
องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอื่น

(ค) ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) ส่ งเสรมการจัดการศึกษาสาหรับผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ีความสามารถพิเศษ
(จ) ส่ งเสริ มงานการแนะแนว สุ ขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสื อ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินยั นักเรี ยน
การพิทกั ษ์สิทธิ เด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรี ยนอื่น
(ฉ) ส่ งเสริ มสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) ส่ งเสริ มงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
(ซ) ประสานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการใช้สารเสพติด และส่ งเสริ มป้ องกัน
แก้ไข และคุม้ ครองความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่ งเสริ มการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่ งเสริ มแหล่งเรี ยนรู ้ สิ่ งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่ งเสริ มสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน
(ฐ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสู ตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสู ตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสู ตร การสอนและกระบวนการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยน
(ค) วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ ม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พัฒนา ส่ งเสริ มและพัฒนาสื่ อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบตั ิงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

(ซ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสิ นทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนิ นงานเกี่ยวกับงานการบริ หารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการบริ หารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการบริ หารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานการบริ หารงานบริ หารสิ นทรัพย์
(จ) ให้คาปรึ กษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริ หารการเงิน งานบัญชี งาน
พัสดุ และงานบริ หารสิ นทรัพย์
(ฉ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มส่ งเสริมสถานศึกษาเอกชน มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(ก) กากับ ดูแล ประสาน ส่ งเสริ ม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุ ญาตจัดตั้งโรงเรี ยน และการเปลี่ยนแปลง
กิจการโรงเรี ยนเอกชน
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยน
เอกชนและที่กฎหมายอื่นกาหนด
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย
8. หน่ วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบตั ิงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่ วนราชการ มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนิ นงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงาน หรื อกระบวนการปฏิบตั ิงาน
เปรี ยบเทียบกับผลผลิต หรื อเป้ าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริ หารความเสี่ ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบตั ิงานร่ วมกับ หรื อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรื อที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้ างการบริหารงาน

สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ผูอ้ านวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่
สานักงานเขตพ
กลุ่มอานวยการ

การ

ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

กลุ่มบริ หารงานบุคคล

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มบริ หารงานการเงินและ
สิ นทรัพย์
กลุ่มส่ งเสริ มสถานศึกษา
เอกชน

ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

