สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 2 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้
กำรกำกับ ดูแลของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน มีภ ำรกิจบทบำทและอำนำจหน้ำที่ ตำมที่
กฎหมำยกำหนด ดังนี้
1. มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ ตำมที่กำหนดไว้ใน
กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรหรือกฎหมำยอื่น และมีอำนำจหน้ำที่ดังนี้
(1) อำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(2) อำนำจหน้ ำที่ในกำรพัฒ นำงำนด้ำนวิช ำกำรและจัดให้ มีระบบประกันคุณ ภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ
(3) รับ ผิ ดชอบในกำรพิจ ำรณำแบ่งส่ วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ และ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยกำหนด
2. ข้อ 5 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนิน กำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒ นำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น กำรของคณะกรรมกำร คณะอนุ ก รรมกำร และ
คณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมำย

3. ข้อ 6 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขต
พื้นทีก่ ำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุม่ อำนวยกำร
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี
และให้มีภำรกิจอำนำจหน้ำที่ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรแนบท้ำยนี้ 2 ฉบับ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560
เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณ และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 34 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ข้อ ๓ และข้อ 4 ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและมติ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในการประชุ ม
ครั้ ง ที่ 2/2560 เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน พ.ศ. 2560 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อ ง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

(1) จั ด ทํ า นโยบาย แผนพั ฒ นา และมาตรฐานการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิ เ คราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปของสถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกํากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษา
(4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
(10) ประสาน ส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การของคณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ และ
คณะทํางานด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอํานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง
(8)
(9)
ข้อ
(1)

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
กลุ่มอํานวยการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น และรายงานผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
(ง) ดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ และจั ด ทํ า ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง ยุ บ รวม เลิ ก และ
โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารและ
การจัดการศึกษา
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(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารและอํ า นวยความสะดวกในเรื่ อ งการออกหนั ง สื อ รั บ รองต่ า ง ๆ
การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
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(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนและกระบวนการเรี ย นรู้
ของผู้เรียน
(ค) วิ จั ย พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น เกี่ ย วกั บ การวั ด และ
การประเมินผลการศึกษา
(ง) วิ จั ย พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอาํ นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
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(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้บําเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานตรวจสอบการดํ า เนิ น งานหรื อ กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกับ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ นที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น
เพื่อให้การดาเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
กับภารกิจ ปริมาณ คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ประกอบ
คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2561 เมื่ อ วัน ที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
จึงออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๑๐) ของข้ อ ๖ แห่ งประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ (๕) (ซ) แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ 3 ให้ เพิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เป็ น (๑๐) ของข้ อ ๗ แห่ งประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
“(๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
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(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิ บัติงานร่ว มกับ หรือสนับ สนุ นการปฏิบั ติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมาย”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

