ส่วนที่ 1
โครงสร้างการบริหาร
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ส่วนที่ 1
บริบท
ข้อมูลทัว่ ไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ตำบลดอกไม้
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ครอบคลุม 8 อำเภอ ได้แก่อำเภอ
สุวรรณภูมิ อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภออำจสำมำรถ อำเภอเมืองสรวง อำเภอ
โพนทรำย และอำเภอหนองฮี
สภำพพื้ น ที่ ทั่ ว ไป ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 มี อ ำณำเขต ดั ง นี้
ทำงทิศเหนืออันประกอบด้วยเขตพื้นที่อำเภอเมืองสรวง อำเภออำจสำมำรถ และทิศเหนือของอำเภอเกษตรวิสัยเป็นพื้นที่
สูงและลำดเอียงลงทำงทิศใต้ อันเป็นดินแดนที่ขนำนนำมว่ำ“ทุ่งกุลำร้องไห้” ซึ่งมีตำนำนอันเก่ำแก่เนื่องจำกเดิมเป็น
ท้องทุ่งกว้ำงใหญ่ไพศำล ส่วนพื้นที่อื่นๆ เป็นที่รำบลุ่ม ลักษณะดินร่วนปนทรำย ฤดูฝนน้ำจะหลำกท่วม ฤดูแล้ง
น้ำจะแห้งขอด จึงเป็นถิ่นทุรกันดำร มีประชำชน เข้ำมำอำศัยอยู่เป็นหย่อมๆ ซึ่งเป็นที่เนินหรือมีแหล่งน้ำตำม
ธรรมชำติ ต่อมำได้มีกำรพัฒนำทุ่งแห่งนี้จนปัจจุบันมีค วำมอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิที่มี
ชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลกกลำยเป็นยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำ ของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ กำรผลิตข้ำวหอมมะลิ
สู่ตลำดโลก มีแม่น้ำสำยสำคัญหลำยสำย คือ ตอนเหนือ ได้แก่ แม่น้ำชีตอนล่ำง ได้แก่ แม่น้ำมูลและมีแม่น้ำ
ไหลผ่ำนทุ่งกุลำร้องไห้หลำยสำขำ ได้แก่ แม่น้ำมูล ลำน้ำพลับพลำ ลำน้ำเสียวใหญ่ ลำน้ำเสียวน้อย ลำน้ำเตำ
ลำน้ำพังชู
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำร้ อ ยเอ็ ด เขต 2 อยู่ ห่ ำ งจำกตั ว เมื อ งร้ อ ยเอ็ ด
เป็นระยะทำง 52 กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่กำรศึกษำใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่กำรศึกษำร้อยเอ็ดเขต 1 และ เขต 3
ทิศใต้ มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่กำรศึกษำสุรินทร์ เขต 2
ทิศตะวันออก มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่กำรศึกษำยโสธร เขต 1 และศรีสะเกษ เขต 2
ทิศตะวันตก มีอำณำเขตติดต่อกับเขตพื้นที่กำรศึกษำมหำสำรคำม เขต 1และบุรีรัมย์ เขต 4
ปัจจุบัน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2560) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด
เขต 2 รั บผิ ดชอบกำรจั ดกำรศึกษำขั้น พื้น ฐำน มีโ รงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 339 โรงเรียน กับ 1 สำขำ
นักเรียน จำนวน 38,546 คน ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 3,075 คน ลูกจ้ำงฯ สั งกัด
สพฐ. 566 คน ครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 203 คน รวมทั้งสิ้น 3,844 คน
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ภาพประกอบ 1 แผนที่แสดงเขตบริกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
สถานที่ตั้ง
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนปัทมำนนท์
หมู่ที่ 2 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45130 บนเนื้อที่ 16 ไร่ หมำยเลข
โทรศัพท์ 043-624951 โทรสำร 043-624952 เว็บไซต์ http://www.ret2.go.th มีพื้นที่ครอบคลุม 8 อำเภอ
ประกอบด้วย อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอพนมไพร อำเภอสุวรรณภูมิอำเภออำจสำมำรถ อำเภอ
เมืองสรวง อำเภอโพนทรำย และอำเภอหนองฮี

การบริหารงาน
ภารกิจ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำร
รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง แบ่งส่วนรำชกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำได้กำหนดอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรจัดทำนโยบำย
แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น วิเครำะห์กำรจัดตั้ง
งบประมำณ รวมถึงกำรกำกับ ตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประสำนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตร
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ของหน่วยงำนร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผล
สถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐ
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรและปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ตำมที่ได้รับมอบหมำย

อานาจหน้าที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
มาตรา 36
ในแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ใน
กำรกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มาตรา 37
1. บริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
3.รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
4.ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พ.ศ. 2553 กาหนดอานาจหน้าที่ ดังนี้
1.จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7.จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบ
ที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
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9. ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10.ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11.ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะสำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด
โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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