อานาจหน้ าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 หมวด 2 มาตรา 10 ซึ่ง สอดคล้อ งกับรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ได้มบี ทบัญญัตเิ กี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ให้บุคคลมีสทิ ธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษา โดยรัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รบั
การศึก ษาเป็ น เวลาสิบ สองปี ตัง้ แต่ ก่ อ นวัย เรีย นจนจบการศึก ษาภาคบัง คับ ที่อ ย่ า งมีคุ ณ ภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต 2 ตัง้ อยู่เ ลขที่ 1051/3
ถนนท่าแฉลบ ตาบลตลาด อาเภอเมืองจันทบุร ี จังหวัดจันทบุร ี เป็ นหน่ วยงานทีอ่ ยู่ภายใต้กากับของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีอานาจหน้าทีต่ ามมาตรา 38
แห่ งพระราชบัญ ญัติ การศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 36 และ มาตรา37 แห่งระเบีย บ
บริหารราชการ และมีการแก้ไขเพิม่ เติมพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กาหนดให้ม ี
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาเพื่อ การบริห ารและจัด การศึก ษาขัน้ พื้น ฐานแบ่ ง เป็ น เขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา และเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งจังหวัดจันทบุรแี บ่งออกเป็ น 2 เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา คือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต 1 ประกอบด้วย
อาเภอเมือ งจันทบุร ี อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอนายายอาม และอ าเภอแก่ งหางแมว และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุร ี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนต้น (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) จานวน 6 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอขลุง
อ าเภอแหลมสิง ห์ อ าเภอมะขาม อ าเภอโป่ ง น้ า ร้อ น อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิช ฌกู ฏ
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัด ท านโยบาย แผนพัฒ นาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ก ารศึก ษา
ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบายมาตรฐานการศึก ษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิน่
2. วิเคราะห์การจัดตัง้ งบประมาณ เงินอุดหนุนทัวไปของสถานศึ
่
กษา และหน่ วยงาน
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณทีไ่ ด้รบั ให้หน่ วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ กากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณของหน่วยงาน ดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุ น และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพืน้ ที่
การศึกษา

4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน และในเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพ ยากรด้านต่ าง ๆ รวมทัง้ ทรัพยากรบุคคลเพื่อส่ งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
8. ประสาน ส่ ง เสริม สนับ สนุ น การจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาของเอกชน
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทัง้ บุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิช าชีพ สถาบัน ศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันอื่นทีจ่ ดั รูปแบบทีห่ ลากหลายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
9. ด าเนิ น การและประสาน ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น การวิจ ัย และพัฒ นาการศึก ษา
ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
10. ประสาน ส่ ง เสริม การด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการและคณะท างาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบตั ิราชการทัวไปกั
่
บองค์กรหน่ วยภาครัฐ เอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในฐานะสานักงานผูแ้ ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
12. ปฏิบตั ิหน้ าที่อนั เกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มไิ ด้ระบุให้เป็ น
หน้าทีข่ องหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบตั งิ านอื่นตามทีม่ อบหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรเี ขต 2 มีการแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ดังนี้
(1) กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ปฏิบตั งิ านสารบรรณสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ข) ดาเนินการเกีย่ วกับงานช่วยอานวยการ
(ค) ดาเนินการเกีย่ วกับอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กจิ การ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่ วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่
การศึกษา

(ช) ดาเนินการเลือกตัง้ และสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบ ัติห น้ า ที่อ่ ืน ที่เ กี่ย วข้อ งกับ กิจ การภายในของส านั ก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาทีม่ ใิ ช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบ ัติง านร่ ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่
เกีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(2) กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และความต้องการของท้องถิน่
(ข) วิเ คราะห์ก ารจัด ตัง้ งบประมาณเงิน อุ ด หนุ น ทัว่ ไปของสถานศึก ษาและ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผล
การปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผน
(ง) ด าเนิ น การวิเ คราะห์ และจัด ท าข้อ มูล เกี่ย วกับ การจัด ตัง้ ยุบ รวม เลิก
และโอนสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(จ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจ
หน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนิ นการวิเ คราะห์ และปฏิบ ัติง านระบบคอมพิว เตอร์แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกีย่ วกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตัง้ ย้าย โอน
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดา เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั ขิ องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกีย่ วกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบตั ิการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรอง
ต่าง ๆ การออกบัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และการดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบ ัติง านร่ ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่
เกีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตัง้
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพการปฏิบตั งิ าน
(ค) ด าเนิ น งานพัฒ นาข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาให้เ ป็ น ไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

(ง) ปฏิบ ัติง านส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และยกย่ อ งเชิด ชู เ กีย รติข้า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ การลาศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรม หรือ ปฏิบ ัติ ก ารวิจ ัย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึ ก ษา วิเ คราะห์ วิจ ัย และเสริม สร้ า งระบบเครือ ข่ า ยการพัฒ นาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่ ง เสริม สนับ สนุ น และพัฒ นาหลัก สู ต รการศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน
(ค) วิจ ยั พัฒ นา ส่ ง เสริม ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน เกี่ย วกับ การวัด
และการประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจยั พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทัง้ ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบตั ิงานเลขานุ การคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
(ซ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกีย่ วกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจัด เตรี ย มข้ อ มู ล
การจัดการศึกษาขัน้ พื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูม้ คี วามสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุ ขภาพ อนามัย กีฬ า และนันทนาการ ลูกเสือ
ยุ ว กาชาด เนตรนารี ผู้ บ าเพ็ญ ประโยชน์ นั ก ศึก ษาวิช าทหาร ประชาธิป ไตย วินั ย นั ก เรีย น
การพิทกั ษ์สทิ ธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปญั หาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกัน
แก้ไขและคุม้ ครองความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา รวมทัง้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิง่ แวดล้อมทางการศึกษา และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มบี ทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
(9) หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บ ัติ ง านขึ้น ตรงกั บ หัว หน้ า ส่ ว นราชการ
และมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ด าเนิ น งานเกี่ย วกับ งานตรวจสอบการเงิน การบัญ ชี และตรวจสอบ
ระบบการดูแลทรัพย์สนิ
(ข) ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ งานตรวจสอบการด าเนิ น งานหรือ กระบวนการ
ปฏิบตั งิ าน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายทีก่ าหนด
(ค) ดาเนินงานเกีย่ วกับการประเมินการบริหารความเสีย่ ง
(ง) ดาเนินการอื่นเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

(10) กลุ่ ม กฎหมายและคดี ให้ ป ฏิ บ ั ติ ง านขึ้ น ตรงกั บ หัว หน้ า ส่ ว นราชการ
และมีอานาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวนิ ยั และรักษาวินยั
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกีย่ วกับวินยั และการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกีย่ วกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกีย่ วกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกีย่ วกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกีย่ วกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่นื ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(ฌ) ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบ ัติง านร่ ว มกับ หรือ สนั บ สนุ น การปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่
เกีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

