โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7
ความเป็นมา
เมื่อปี พุทธศักราช 2546 มีการปฏิรูปการศึกษาครั้งสาคัญ โดยปรับหน่วยงานการ
บริหารการจัดการศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 7 ใช้อาคารสานั กงานการประถมศึกษาอาเภอชุมพวงเป็นที่ทาการนับตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม
2546 โดยมี น ายสิ ท ธิ ชั ย รอดเดชา ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
นครราชสีมา เขต 7 คนแรก ต่อมาได้มีการวางแผนการใช้ที่ราชพัสดุแปลง นม 2530 พื้นที่จานวน
395 ไร่ ทาการก่อสร้างอาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ ได้ยึดมั่นในปณิธานการพัฒนา
การศึกษา โดยถือหลักร่วมคิด ร่วมทา ร่วมพัฒนา ร่วมแก้ปัญหา เพื่อนาพา “โคราช 7 สู่ความเป็นเลิศ
และเป็นหนึ่ง” ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสานักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทางาน และ
บริการประทับใจ รวมทั้งพัฒนาในส่วนอื่น ๆ เช่น ค่ายลูกเสือ สนามกีฬา และพื้นที่บริเวณรอบ ๆ เป็ น
สวนเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และพื้นที่บริเวณอื่นเพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต ก่อเกิดวัฒนธรรมการทางาน “I AM KORAT 7”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 37
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตาม
มาตรา 34(1) และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่ วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 7 จึ ง แบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
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สภาพที่ตั้ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 227
หมู่ที่ 21 ตาบลประสุข อาเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 395 ไร่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บนที่ราบสูงโคราช ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14-16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 101 – 103 องศาตะวันออก
อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา เป็นระยะทาง 98 กิโลเมตร และโดยรถยนต์ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เป็ น ระยะทาง 253 กิ โ ลเมตร มี ส ถานศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร จั ด การศึ ก ษาใน 6 อ าเภอ
ประกอบด้วย อาเภอชุมพวง อาเภอพิมาย อาเภอประทาย อาเภอโนนแดง อาเภอเมืองยาง และ
อาเภอลาทะเมนชัย มีพื้นที่ประมาณ 2,745 ตารางกิโลเมตร มีหน่วยราชการ ได้แก่ ศูนย์ประสานงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตาบล 47 แห่ง เทศบาลตาบล 8 แห่ง มีอาณาเขต
ติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อ อาเภอสีดา อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
และอาเภอพล อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อ อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา,อาเภอลาปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อ อาเภอโนนสูง และอาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดต่อ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

อ.สีดา จ.นครราชสีมา
อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์

อาเภอประทาย

อ.คง จ.นครราชสีมา
อาเภอโนนแดง

อาเภอเมืองยาง

อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
อาเภอลาทะเมนชัย

อาเภอพิมาย
อาเภอชุมพวง

อ.ลาปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
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ภารกิจและบทบาทหน้าที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เป็นหน่วยงานที่ได้รับการ
จัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 กรกฎาคม
2546 เพื่อรองรับการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องมาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ) มีอานาจตาม
กาหนดในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 เรื่อง แบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนด
อานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
(2) การวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั้งกากับ ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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