
อ ำนำจและบทบำทหน้ำที่ 

ภำรกิจ บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำ
ประถมศกึษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีภำรกิจ
บทบำทและอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดังนี้ 
  ๑. มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำ   
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
กฎหมำยอื่น และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้ 
  (๑) อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตร
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  (๒) อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
  (๓) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๔) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
  ๒. ข้อ ๕ แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ    
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  (๒) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำน
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้ง
ก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  (๓) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ 
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  (๔) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
  (๕) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
  (๖) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมท้ังทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  (๗) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ     
  (๘) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  (๙) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
  (๑๐) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร  
และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  (๑๑) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๑๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมำย 
ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

๑) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
  (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
    (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร  
    (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และยำนพำหนะ  
    (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
    (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร  
    (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่
กำรศึกษำ  
    (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร  
    (ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ  
    (ฌ) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ท่ีมิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ  
    (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมำย 
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๒) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำน
กำรศึกษำแผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  
    (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำร
จัดสรร งบประมำณ  
    (ค) ตรวจสอบติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน  
    (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  
    (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
ท่ีได้รับมอบหมำย  

๓) กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำท่ี 
ดังต่อไปนี ้ 
    (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล  
    (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ 
กำรจัดกำรศึกษำ 
    (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
    (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  
    (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
    (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้ร้ับมอบหมำย  

๔) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน  
    (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี  
    (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ  
    (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์  
    (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี     
งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์  
    (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
หรือท่ีได้รับมอบหมำย 
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๕) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ  
    (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ 
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเล่ือน
เงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำท่ีให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
    (จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  
    (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  
    (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ 
กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ  
    (ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์  
และกำรด ำเนินคดีของรัฐ  
    (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือ ท่ีได้รับมอบหมำย  

๖) กลุ่มพัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
    (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  
    (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป 
ตำมมำตรฐำน วิชำชีพและจรรยำบรรณ  
    (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
    (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ 
หรือต่ำงประเทศ  
    (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ  
    (ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
หรือท่ีได้รับมอบหมำย  
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๗) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร 
กำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ  
    (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้  
ของผู้เรียน  
    (ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ       
กำรประเมินผลกำรศึกษำ 
    (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมท้ังประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ  
    (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
    (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ  
    (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
    (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
หรือ ท่ีได้รับมอบหมำย  

๘) กลุ่มส่งเสรมิกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้  
    (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ  
    (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
    (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และสถำบันสังคมอื่น 
    (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับ นโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ  
    (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ  
    (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ        
ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน          
กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น  
    (ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ  
    (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และ คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์  
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    (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม  
    (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น  
    (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของชุมชน  
    (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
หรือท่ีได้รับมอบหมำย 

๙) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจ
หน้ำท่ี ดังต่อไปนี้  
    (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำร
ดูแล ทรัพย์สิน  
    (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  
    (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง  
    (ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด  
    (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือท่ีได้รับมอบหมำย  
  ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่ง    
ส่วนรำชกำรภำยใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกำศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้กำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำเป็นไป
ด้วยควำมเหมำะสม กับภำรกิจ ปริมำณ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในแต่ละเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ   
สนองนโยบำยของรัฐบำล ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
รำชกำร และสนับสนุนระบบ งำนกฎหมำยและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๘ และมำตรำ ๓๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ ระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบ ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำร
กำรศึกษำ   ขั้นพื้นฐำนและมติคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในกำรประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ 
เมื่อวันท่ี ๑๐ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงออกประกำศแก้ไข
เพิ่มเติมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรดังกล่ำวไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็น (๑๐) 
ของข้อ ๖          แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ     พ.ศ. ๒๕๖๐ “(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๗ (๕) 
(ซ) แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่ง ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ให้ เพิ่มควำมต่อไปนี้ เป็น (๑๐) ของข้อ ๗ แห่งประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑๐) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้  
    (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย  
    (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
    (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย  
    (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  
    (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  
    (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี  
    (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
    (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
    (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำน
กฎหมำย และงำนคดีของรัฐ  
  

********* 


