
อํานาจหน�าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป�นหน�วยงานท่ีอยู�ภายใต การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน าท่ีดําเนินการให เป�นไปตามกําหนดอํานาจหน าท่ีสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก ไข 
เพ่ิมเติม และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให การดําเนินการแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป�นไปด วยความ 
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ;การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๓ และข อ ๔ ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการข อ ๕ ให สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน าท่ีดําเนินการให เป�นไป
ตามอํานาจหน าท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให สอดคล อง 
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต องการของท องถ่ิน 

(๒) วิเคราะห;การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหน�วยงานในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา และแจ งการจัดสรรงบประมาณท่ีได รับให หน�วยงานข างต นรับทราบ รวมท้ังกํากับตรวจสอบ ติดตาม 
การใช จ�ายงบประมาณของหน�วยงานดังกล�าว 

(๓) ประสาน ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร�วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๕) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และรวบรวมข อมูลสารสนเทศด านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๖) ประสานการระดมทรัพยากรด านต�าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส�งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๘) ประสาน ส�งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค;กรปกครองส�วนท องถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องค;กรชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๙) ดําเนินการและประสาน ส�งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๑๐) ประสาน ส�งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ด านการศึกษา 
(๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค;กรหรือหน�วยงานต�าง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองค;กร 

ปกครองส�วนท องถ่ิน 
(๑๒) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือ 

ท่ีได รับมอบหมาย 
 



การแบ�งส�วนราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให การดําเนินการแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป�นไปด วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ;การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข อ ๓ และข อ ๔ ประกอบกับคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมติคณะ 
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการจึงออกประกาศไว  ในข อ ๖ และ ข อ ๗ ดังนี้ 

ข�อ ๖ ให แบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว ดังต�อไปนี้ 

(๑) กลุ�มอํานวยการ 
(๒) กลุ�มนโยบายและแผน 
(๓) กลุ�มส�งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย; 
(๕) กลุ�มบริหารงานบุคคล 
(๖) กลุ�มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) กลุ�มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(๘) กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา 
(๙) หน�วยตรวจสอบภายใน 

ข�อ ๗ ส�วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(๑) กลุ�มอํานวยการ มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช�วยอํานวยการ 
(ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค;กร 
(จ) ประชาสัมพันธ; เผยแพร�กิจการ ผลงาน และบริการข อมูลข�าวสาร 
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว�างหน�วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ช) ดําเนินการเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส�งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข องกับกิจการภายในของสํา นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ีมิใช�งานของส�วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 
 
 



(๒) กลุ�มนโยบายและแผน มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให สอดคล องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต องการของท องถ่ิน 
(ข) วิเคราะห;การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ งการจัดสรร 

งบประมาณ 
 (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช จ�ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม 

นโยบายและแผน 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห; และจัดทําข อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

(๓) กลุ�มส�งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอํานาจหน าท่ี ดังต�อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห; ดําเนินการ และส�งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และพัฒนาระบบข อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด 

การศึกษา 
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ดําเนินการวิเคราะห; และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร;และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
(จ) ส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

(๔) กลุ�มบริหารงานการเงินและสินทรัพย2 มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย; 
(จ) ให คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและ 

งานบริหารสินทรัพย; 
(ฉ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

(๕) กลุ�มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน�ง 
(ข) ส�งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห;และจัดทําข อมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแต�งต้ัง ย าย โอน และการลาออก 

จากราชการของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห; และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 



การมอบหมายหน าท่ีให ปฏิบัติของข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดทําข อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดทําข อมูลระบบจ�ายตรงเงินเดือนและค�าจ างประจํา 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต�าง ๆ การออก 

บัตรประจําตัว และการขออนุญาตต�าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห; และจัดทําข อมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ; ร องทุกข; และการดําเนินคดี 

ของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

 (๖) กลุ�มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(ก) ดําเนินงานฝMกอบรมการพัฒนาก�อนแต�งต้ัง 
(ข) ดําเนินงานฝMกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให เป�นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส�งเสริม สนับสนุน และยกย�องเชิดชูเกียรติข าราชการครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 
(จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต�อ ฝMกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ 

ต�างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และเสริมสร างระบบเครือข�ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

(๗) กลุ�มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 

(ก) ประสาน ส�งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา 
ระดับก�อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 

(ข) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู ของผู เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส�งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผล 

การศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส�งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังประเมิน 

ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 
 



(๘) กลุ�มส�งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน าท่ีดังต�อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห; ส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร;พระราชา 
(ข) ส�งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส�งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข อมูลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค;กร ชุมชน องค;กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส�งเสริมองค;กรปกครองส�วนท องถ่ินให สามารถจัดการศึกษาสอดคล อง 

กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส�งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู พิการ ผู ด อยโอกาส และผู มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส�งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 

เนตรนารี ผู บําเพ็ญประโยชน; นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ;สิทธิเด็กและเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส�งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการปOองกันและแก ไขปPญหาการใช สารเสพติด และส�งเสริมปOองกันแก ไขและ 

คุ มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ; 
(ญ) ประสาน ส�งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส�งเสริมแหล�งการเรียนรู  สิ่งแวดล อมทางการศึกษา และภูมิปPญญาท องถ่ิน 
(ฏ) ประสานและส�งเสริมสถานศึกษาให มีบทบาทในการสร างความเข มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง หรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

(๙) หน�วยตรวจสอบภายใน ให ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน าส�วนราชการ และมีอํานาจ 

หน าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 

ทรัพย;สิน 
(ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ 

กับผลผลิตหรือเปOาหมายท่ีกําหนด 
(ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ดาเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือท่ีได รับ 

มอบหมาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ�งส�วนราชการภายในสานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให เพ่ิม (๑๐) ของ ข อ ๗ ดังนี้ 
“(๑๐) กลุ�มกฎหมายและคด ีให ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู อานวยการสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และมีอานาจหน าท่ี ดังต�อไปนี้ 
(ก) ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
(ข) ดาเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร องเรียน 



(ค) ดาเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
(ง) ดาเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ;และการพิจารณาอุทธรณ; 
(จ) ดาเนินการเก่ียวกับการร องทุกข;และการพิจารณาร องทุกข; 
(ฉ) ดาเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ าหน าท่ี 
(ช) ดาเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ�ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ดาเนินการปOองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห; วิจัย จัดทาข อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและ 

งานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข องหรือท่ีได รับ 

มอบหมาย” 
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