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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๒)   

พ.ศ.  ๒๕๕๓  และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๖   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  ในการประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ลงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ลงวันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ลงวันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 

“สํานักงานเขต”  หมายความวา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ในแตละเขตพื้นที่

การศึกษา 

ขอ ๓ ใหสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
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(๑) จัดทํ านโยบาย   แผนพัฒนา   และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา   
ใหสอดคลองกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
และความตองการของทองถิ่น 

(๒) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา  และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

(๓) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๔) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา  ในเขตพื้นที่

การศึกษา 
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง  ๆ   รวมทั้งทรัพยากรบุคคล   เพื่อสงเสริม  

สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๘) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องคกรชุมชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ   
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(๙) ดําเนินการและประสาน  สงเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(๑๐) ประสาน  สงเสริม  การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานดานการศึกษา 
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ในเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ 

ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ  หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย 
ขอ ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต  ดังตอไปนี้ 
(๑) กลุมอํานวยการ 
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล 
(๓) กลุมนโยบายและแผน 
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(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
(๕) กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
ขอ ๕ ใหสวนราชการสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กลุมอํานวยการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต 
 (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ส่ิงแวดลอม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต 
 (จ) ประชาสัมพันธ  เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการ 

ในสังกัด 
 (ฉ) เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร 
 (ช) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก  เขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ 
 (ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขต  ที่มิใชงานของสวนราชการใด 

โดยเฉพาะ 
 (ญ) สง เสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสํานักงานเขต   สถานศึกษา 

และหนวยงานทางการศึกษา   
 (ฎ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย    
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลัง  กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ 
 (ข) สรรหา  บรรจุ  แตงต้ัง  ยาย  โอน  และการออกจากราชการของขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
 (ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ง) พัฒนาบุคลากร  สงเสริม  ยกยอง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 
 (จ) ดําเนินงานวินัย  อุทธรณ  รองทุกข  และการดําเนินคดีของรัฐ 
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 (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) จัดทํามาตรฐาน  คุณภาพงาน  กําหนดภาระงานขั้นตํ่าและเกณฑการประเมินผลงาน 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต 

 (ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานประจําปที่ เกี่ยวกับ 

การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๓) กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จัดการศึกษา 

 (ข) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐาน 

การศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความตองการของทองถิ่น 

 (ค) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจง 

การจัดสรรงบประมาณ 

 (ง) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

 (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 (ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 (ก) สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา 

นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  

องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 
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 (ค) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

 (ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ  ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ 
 (จ) สงเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผูบําเพ็ญประโยชน  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษสิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 (ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด  และสงเสริมปองกัน  

แกไข  และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนนิงานวิเทศสัมพันธ 
 (ญ) ประสาน  สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู  ส่ิงแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น 
 (ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
(๕) กลุมนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ประสาน  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตร 

การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตร  การสอนและกระบวนการเรียนรู 

ของผูเรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  สงเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนา  สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 



  หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๐๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กันยายน   ๒๕๕๓ 
 

 

 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

 (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย 
 (จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย 
 (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของ   

หรือที่ไดรับมอบหมาย 
ทั้งนี้  ต้ังแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 


