
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ.  2560 ลงวันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศกึษา แผนพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทัง้ก ากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน 
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสรมิ สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
 10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
      ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ประกาศ 
ณ วันที่  28 สงิหาคม  พ.ศ. 2561  ได้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
      1. กลุ่มอ านวยการ 
      2. กลุ่มนโยบายและแผน 
      3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      4. กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      5. กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
      6. กลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
      7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
    10. กลุ่มกฎหมายและคด ี
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ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังตอ่ไปนี ้

1.  กลุ่มอ ำนวยกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดงัต่อไปนี ้

 ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 

 ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 

 ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 

 จ) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 

 ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 

 ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

 ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 

 ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 

 ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กลุ่มนโยบำยและแผน  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้

ก) จัดท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 

ค) ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกบัการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

3.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 

ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 

ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จ) ส่งเสรมิ สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้

ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 

ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญช ี

ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 

ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย ์

จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 

ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้

ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

ข) ส่งเสริม สนบัสนุนการมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งต้ัง ย้าย โอน และการลาออก 

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ 

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 

ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 

ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกีย่วข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

6.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้

ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง 

ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 

ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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7.  กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศกึษาพิเศษ 
ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทัง้ประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จ) นิเทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศึกษา 
ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

8.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหนำ้ที่ดังตอ่ไปนี ้
ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศกึษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ค) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนนัทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  

ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรียนอื่น 
ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุม้ครอง 

ความประพฤตินักเรียนและนกัศึกษา รวมทัง้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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9.  หน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้

ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 

ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ

ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 

ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 

จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

10.  กลุ่มกฎหมำยและคด ี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ดงัต่อไปนี้  

ก) ส่งเสรมิ สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 

ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ ์

จ) ด าเนินเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 

ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงานคดขีองรฐั 

      ญ) ปฏิบตัิงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 


