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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
ซึ่ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ การ (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 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) จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ใหส อดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึ กษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน
และความตองการของทองถิ่น
(๒) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขต
พื้นที่การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว
(๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้น ที่
การศึกษา
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(๕) ศึก ษา วิเ คราะห วิจั ย และรวบรวมข อมู ลสารสนเทศด านการศึก ษา ในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(๖) ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สว นท องถิ่น รวมทั้ งบุ ค คล องคก รชุ ม ชน องคก รวิ ช าชีพ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(๙) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(๑๐) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดานการศึกษา
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๒) ปฏิ บั ติ หน า ที่ อื่น เกี่ ยวกั บ กิจ การภายในเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ได ร ะบุใ ห เ ปน หน า ที่
ของหนวยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๔ ใหแบงสวนราชการสํานักงานเขต ดังตอไปนี้
(๑) กลุมอํานวยการ
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล
(๓) กลุมนโยบายและแผน
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กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
๕ ใหสวนราชการสํานักงานเขตมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขต
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกรสํานักงานเขต
(จ) ประชาสัม พัน ธ เผยแพรกิจการและผลงานของสํานักงานเขตและสวนราชการ

ในสังกัด
(ฉ)
(ช)
(ซ)
(ฌ)

เผยแพรและใหบริการขอมูลขาวสาร
ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอก เขตพื้นที่การศึกษา
ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับตาง ๆ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขต ที่มิใชงานของสวนราชการใด

โดยเฉพาะ
(ญ) ส ง เสริ ม การจั ด สวั ส ดิ ก ารและสวั ส ดิ ภ าพในสํ า นั ก งานเขต สถานศึ ก ษา
และหนวยงานทางการศึกษา
(ฎ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลัง กําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
(ข) สรรหา บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการออกจากราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ค) ดําเนินงานบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ง) พัฒ นาบุ ค ลากร ส ง เสริ ม ยกยอ ง เชิ ดชู เ กี ยรติ และพัฒ นามาตรฐานวิช าชี พ
และจรรยาบรรณ
(จ) ดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดําเนินคดีของรัฐ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) จัดทํามาตรฐาน คุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขต
(ซ) ประเมิ น คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลและจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหนวยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารงานบุ ค คลเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๓) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
จัดการศึกษา
(ข) จั ด ทํ า นโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายมาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
(ค) วิ เ คราะห ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษาและแจ ง
การจัดสรรงบประมาณ
(ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ฉ) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ส ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ข) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
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(ค) ประสานและส ง เสริ ม องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให ส ามารถจั ด การศึ ก ษา
สอดคลองกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
(ง) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษ
(จ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ฉ) สงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ช) สงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(ซ) ประสานการปอ งกั น และแกไขปญ หาการใชส ารเสพติด และสงเสริ ม ปอ งกั น
แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ
(ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๕) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิ เคราะห วิจั ย เพื่อพั ฒ นาหลักสู ตร การสอนและกระบวนการเรียนรู
ของผูเรียน
(ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษา
(ง) วิจั ย พั ฒ นา สง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณภาพการศึก ษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา สงเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง

หนา ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบริหารสินทรัพย
(จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย
(ฉ) ปฏิ บัติ ง านร วมกั บหรือ สนับ สนุน การปฏิบั ติง านของหน วยงานอื่น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

