
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕:๖๐
หน้า ๑๓

เล่ม ๑๓๔ ดอนพเิศษ ๒๙๕ ง ราชกจิจานเุบกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เร่ือง การแบ่งส่วนราซการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๐

เพื่อพการดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ 
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบกับดำแนะนำของ 
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ 
ภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐’1

ข้อ ๒ ประกาศน้ีIห้ใข้บังดับต้ังแต่วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน.เขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในประกาศฉบับน้ี
“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ข้อ ๕ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนิบการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 

ของสำนักงานเซตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห'''รราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ 
มีอำนาจหน้าท่ี. ดังต่อไปน้ี



เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๔ ง
หน้า ๑๔

ราชกจิจานเุบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

(๑) จ ัดทำนโย'บาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศ ึกษาชองเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
ความต้องการของท้องถ่ิน

(๒) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจังการจัดสรรงบประมาณท่ีใด้รับให้หน่วยงานช้างต้นรับทราบ รวมท่ังกำกับ 
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว

(๓) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา

(๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต้านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ รวมท่ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๘) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน รวมทั่งบุคคล องค์กรซมซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ 
สถาบันอ่ืนท่ีจัฅการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

(๙) ดัาเนินการและประสาน ล่งเสริม สนับสมุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ 
การศึกษา

(๑๐) ประสาน ส่งเสริม การด็าเน ินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะทำงานด้านการศึกษา

(๑๑) ประสานการปฏิบ้ตราซการท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง  ๆ ท่ังภาครัฐ เอกชน และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(๑๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสมุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย

ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โจัดังต่อไปน้ี
(๑) กลุ่มอำนวยการ
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน
(๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
(๔) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา



* (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบรหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ี!ด้รับมอบหมาย
(๔) กล่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 

และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ี!ดัรับมอบหมาย
(๔) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(ก) วางแผนอัตรากำดังและกำหนดดำแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเล่ือนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน- และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศ ึกษา ว ิเคราะห ์ และดำเน ินการเก ี่ยวก ับการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 

การเล่ือนเงินเดือน การมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประรัติ 
(น) จัดทำข้อมูลระบบจ'ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง  ๆ

การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ช) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 

การดำเนินคดืฃองรัฐ
(ณ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานชองหน่วยงานอื่นที,เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ีไดัรับมอบหมาย
(๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีด้งต่อโปน้ี 

(ก) ดำเนินงาน!!กอบรมการพัฒนาก่อนแต่งต้ัง

หน้า ๑๖
เล่ม ๑๓๔ ตอบพเิศษ ๒๙๔ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐



หน่า ๑๗

(ข) ดำเนินงาน!!กอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 

วิชาชิพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสรม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกิยรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ แกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ีIด้ร้บมอบ'หมาย
(๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสบุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

(ข) ศึกษา ว ิเคราะห์ วิจ ัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวดและ 
การประเมินผลการศึกษา

(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมท่ีงประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ร) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาส่ือนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ชองเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสบุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ีได้รับมอบหมาย
(๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
(ซ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาช้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๔ ง ราชกจิจาบเุบกษา ๒๙ พฤศจกิายน ๒๔๖๐



หน้า ๑๘

(ค) ล่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ขุมซน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน

(ง) ประสานและล่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้'สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา

(จ) ล่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผ้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ล่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาซาด 

เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยซน์ นักศึกษาวิซาทหาร ประซาซิปใตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทซิเด็ก 
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น

(ซ) ล่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
(ซ) ประสานการปองกันและแกัใฃปีญหาการใข้สารเสพติด และล่งเสริมปองกันแกั!ขและ 

ด้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ณ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ล่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ล่งเสริมแหล่งการเรียน! ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษา และภูมปีญญาท้องถ่ิน 
(ฏ) ประสานและล่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของขุมขน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ท่ีใต้'รับมอบหมาย
(๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่ 

ดังต่อไปน้ี
(ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัต ิงาน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกำหนด
(ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเส่ิยง 
(ง) ดำเนินการอ่ืนเก่ียวกันการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกำหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอืนที่เกี่ยวข้องหรือ 

ท่ีไต้รับมอบหมาย

เล่ม ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๔ ง ราชกจิจานเุบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๖๐

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน พ-ศ ๒๔๖๐ 
คูระเกียรติ เจริญเศรษฐศึลบั 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


