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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  แบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ไดแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหเปนไปตาม  ขอ  ๓  (๑)  ถึง  (๗)  สําหรับสวนราชการตาม  (๗)  ใหมีเฉพาะในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  ตามบัญชีแนบทายประกาศ  นั้น 

บัดนี้  การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มีปริมาณสถานศึกษาเอกชนและ
ภารกิจที่ตองรับผิดชอบในการสงเสริม  สนับสนุน  กํากับ  ดูแลเพิ่มมากขึ้น  จึงมีความจําเปนในการ 
แบงสวนราชการเพิ่มข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ในคราวประชุม  คร้ังที่  ๑๐/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  
จึงออกประกาศใหเพิ่มกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน  เปนสวนราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ดังตอไปนี้ 

๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร   
๒. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี  เขต  ๑ 
๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ  เขต  ๑ 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  ๑ 
๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ 
๖. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
๗. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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