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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เร ือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
พ.ศ. 2560 

เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิกำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำเป็นไปดว้ย
ควำมเหมำะสมกบัภำรกจิ ปรมิำณ และคณุภำพกำรจัดกำรศกึษำในแตล่ะเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง แหง่พระรำชบญัญัตริะเบยีบ
บรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑก์ำรแบง่
สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2546 ขอ้ 3 และขอ้ 4 ประกอบ
กบัค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและมตคิณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน ในกำรประชมุครัง้ที ่2/2560 เมือ่วันที ่22 กนัยำยน พ.ศ. 2560 รัฐมนตรวีำ่กำร
กระทรวงศกึษำธกิำรจงึออกประกำศไว ้ดงัตอ่ไปนี ้

ขอ้ 1 ประกำศนีเ้รยีกวำ่ “ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยใน
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2560” 

ขอ้ 2 ประกำศนีใ้หใ้ชบั้งคับตัง้แตว่ันทีป่ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิ 

(1) ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ พ.ศ. 2553 

(2) ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำ พ.ศ. 2553 

(3) ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 

(4) ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 

ขอ้ 4 ในประกำศฉบับนี ้
“ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ” หมำยควำมวำ่ ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำ และส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำ 

ขอ้ 5 ใหส้ ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอี ำนำจหนำ้ทีด่ ำเนนิกำรใหเ้ป็นไปตำมอ ำนำจ
หนำ้ทีข่องส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบยีบบรหิำรรำชกำร
กระทรวงศกึษำธกิำร และมอี ำนำจหนำ้ที ่ดังตอ่ไปนี ้
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(1) จัดท ำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศกึษำของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย มำตรฐำนกำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ แผนพัฒนำกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำน และควำมตอ้งกำรของทอ้งถิน่ 

(2) วเิครำะหก์ำรจัดตัง้งบประมำณเงนิอดุหนุนทั่วไปของสถำนศกึษำ และ
หน่วยงำนในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ และแจง้กำรจัดสรรงบประมำณทีไ่ดรั้บใหห้น่วยงำน
ขำ้งตน้รับทรำบ รวมทัง้ก ำกบัตรวจสอบ ตดิตำมกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณของหน่วยงำน
ดังกลำ่ว 

(3) ประสำน สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนำหลักสตูรรว่มกบัสถำนศกึษำในเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(4) ก ำกบั ดแูล ตดิตำม และประเมนิผลสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนและในเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

(5) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย และรวบรวมขอ้มลูสำรสนเทศดำ้นกำรศกึษำในเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรดำ้นตำ่ง ๆ รวมทัง้ทรัพยำกรบคุคล เพือ่สง่เสรมิ 
สนับสนุนกำรจัดและพัฒนำกำรศกึษำในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(7) จัดระบบประกนัคณุภำพกำรศกึษำ และประเมนิผลสถำนศกึษำในเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

(8) ประสำน สง่เสรมิ สนับสนุน กำรจัดกำรศกึษำของสถำนศกึษำเอกชน องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้บคุคล องคก์รชมุชน องคก์รวชิำชพี สถำบันศำสนำ สถำน
ประกอบกำร และสถำบันอืน่ทีจั่ดกำรศกึษำรปูแบบทีห่ลำกหลำยในเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(9) ด ำเนนิกำรและประสำน สง่เสรมิ สนับสนุนกำรวจัิยและพัฒนำกำรศกึษำใน
เขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(10) ประสำน สง่เสรมิ กำรด ำเนนิกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และ
คณะท ำงำนดำ้นกำรศกึษำ 

(11) ประสำนกำรปฏบิตัริำชกำรทัว่ไปกบัองคก์รหรอืหน่วยงำนตำ่ง ๆ ทัง้ภำครัฐ 
เอกชน และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

(12) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

ขอ้ 6 ใหแ้บง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ ไวด้งัตอ่ไปนี ้

(1) กลุม่อ ำนวยกำร 

(2) กลุม่นโยบำยและแผน 

(3) กลุม่สง่เสรมิกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

(4) กลุม่บรหิำรงำนกำรเงนิและสนิทรัพย ์

(5) กลุม่บรหิำรงำนบคุคล 

(6) กลุม่พัฒนำครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

(7) กลุม่นเิทศ ตดิตำม และประเมนิผลกำรจัดกำรศกึษำ 

(8) กลุม่สง่เสรมิกำรจัดกำรศกึษำ 

(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ขอ้ 7 สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมอี ำนำจหนำ้ทีด่งัตอ่ไปนี ้

(1) กลุม่อ านวยการ มอี ำนำจหนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 
(ก) ปฏบัิตงิำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(ข) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบังำนชว่ยอ ำนวยกำร 

(ค) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัอำคำรสถำนที ่ส ิง่แวดลอ้ม และยำนพำหนะ 

(ง) จัดระบบบรหิำรงำน กำรควบคมุภำยใน และพัฒนำองคก์ร 

(จ) ประชำสมัพันธ ์เผยแพรก่จิกำร ผลงำน และบรกิำรขอ้มลูขำ่วสำร 

(ฉ) ประสำนกำรด ำเนนิงำนระหวำ่งหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ที่
กำรศกึษำ 

(ช) ด ำเนนิกำรเลอืกตัง้และสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 

(ซ) ประสำน สง่เสรมิกำรจัดสวสัดกิำรและสวสัดภิำพ 

(ฌ) ปฏบัิตหินำ้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพืน้ที่
กำรศกึษำทีม่ใิชง่ำนของสว่นรำชกำรใดโดยเฉพำะ 

(ญ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(2) กลุม่นโยบายและแผน มอี ำนำจหนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี ้
(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศกึษำใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย 

มำตรฐำนกำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ แผนพัฒนำกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน และควำมตอ้งกำร
ของทอ้งถิน่ 

(ข) วเิครำะหก์ำรจัดตัง้งบประมำณเงนิอดุหนุนทั่วไปของสถำนศกึษำและแจง้
กำรจัดสรรงบประมำณ 

(ค) ตรวจสอบ ตดิตำม ประเมนิ และรำยงำนผลกำรใชจ้ำ่ยงบประมำณและผล
กำรปฏบิัตติำมนโยบำยและแผน 

(ง) ด ำเนนิกำรวเิครำะห ์และจัดท ำขอ้มลูเกีย่วกบักำรจัดตัง้ ยบุ รวม เลกิ และ
โอนสถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน 

(จ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(3) กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร มอี ำนำจหนำ้ที ่
ดังตอ่ไปนี ้

(ก) ศกึษำ วเิครำะห ์ด ำเนนิกำร และสง่เสรมิกำรจัดกำรศกึษำทำงไกล 

(ข) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย และพัฒนำระบบขอ้มลูสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำร
และกำรจัดกำรศกึษำ 

(ค) ด ำเนนิงำนสำรสนเทศเพือ่กำรบรหิำรและกำรจัดกำรศกึษำ 

(ง) ด ำเนนิกำรวเิครำะห ์และปฏบิัตงิำนระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

(จ) สง่เสรมิ สนับสนุน และด ำเนนิงำนบรกิำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
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(ฉ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(4) กลุม่บรหิารงานการเงนิและสนิทรพัย ์มอี ำนำจหนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี้ 
(ก) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนบรหิำรกำรเงนิ 

(ข) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนบรหิำรงำนบัญช ี

(ค) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนบรหิำรงำนพัสด ุ

(ง) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนบรหิำรสนิทรัพย ์

(จ) ใหค้ ำปรกึษำสถำนศกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนนิงำนบรหิำรกำรเงนิ งำนบัญช ี
งำนพัสด ุและงำนบรหิำรสนิทรัพย ์

(ฉ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(5) กลุม่บรหิารงานบคุคล มอี ำนำจหนำ้ทีด่ังตอ่ไปนี ้
(ก) วำงแผนอตัรำก ำลงัและก ำหนดต ำแหน่ง 

(ข) สง่เสรมิ สนับสนุนกำรมหีรอืเลือ่นวทิยฐำนะ 

(ค) วเิครำะหแ์ละจัดท ำขอ้มลูเกีย่วกบักำรสรรหำ บรรจแุละแตง่ตัง้ ยำ้ย โอน 
และกำรลำออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

(ง) ศกึษำ วเิครำะห ์และด ำ เนนิกำรเกีย่วกบักำรประเมนิผลกำร
ปฏบิัตงิำน กำรเลือ่นเงนิเดอืน กำรมอบหมำยหนำ้ทีใ่หป้ฏบิตัขิองขำ้รำชกำรครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

(จ) จัดท ำขอ้มลูเกีย่วกบับ ำเหน็จควำมชอบและทะเบยีนประวตั ิ

(ฉ) จัดท ำขอ้มลูระบบจำ่ยตรงเงนิเดอืนและคำ่จำ้งประจ ำ 

(ช) ปฏบัิตกิำรบรกิำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งกำรออกหนังสอืรับรอง
ตำ่ง ๆ กำรออกบัตรประจ ำตวั และกำรขออนุญำตตำ่ง ๆ 

(ซ) ศกึษำ วเิครำะห ์และจัดท ำขอ้มลูเพือ่ด ำเนนิงำนวนัิย อทุธรณ ์รอ้งทกุข ์
และกำรด ำเนนิคดขีองรัฐ 

(ฌ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(6) กลุม่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา มอี ำนำจหนำ้ทีด่งัตอ่ไปนี ้
(ก) ด ำเนนิงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำกอ่นแตง่ตัง้ 

(ข) ด ำเนนิงำนฝึกอบรมพัฒนำเพือ่เพิม่ศักยภำพกำรปฏบัิตงิำน 

(ค) ด ำเนนิงำนพัฒนำขำ้รำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำใหเ้ป็นไป ตำม
มำตรฐำนวชิำชพีและจรรยำบรรณ 

(ง) ปฏบัิตงิำนสง่เสรมิ สนับสนุน และยกยอ่งเชดิชเูกยีรตขิำ้รำชกำรครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 

(จ) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรลำศกึษำตอ่ ฝึกอบรม หรอืปฏบัิตกิำรวจัิย
ภำยในประเทศหรอืตำ่งประเทศ 

(ฉ) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย และเสรมิสรำ้งระบบเครอืขำ่ยกำรพัฒนำครแูละ
บคุลำกรทำงกำรศกึษำ 



อ ำนำจหนำ้ที ่ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 33 หนำ้ 5 

 

(ช) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(7) กลุม่นเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา มอี ำนำจหนำ้ที่
ดังตอ่ไปนี ้

(ก) ประสำน สง่เสรมิ สนับสนุนและพัฒนำหลักสตูรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน 
หลักสตูรกำรศกึษำระดบักอ่นประถมศกึษำ และหลักสตูรกำรศกึษำพเิศษ 

(ข) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย เพือ่พัฒนำหลักสตูรกำรสอนและกระบวนกำรเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีน 

(ค) วจัิย พัฒนำ สง่เสรมิ ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิเกีย่วกบักำรวัดและ
กำรประเมนิผลกำรศกึษำ 

(ง) วจัิย พัฒนำ สง่เสรมิ มำตรฐำนกำรศกึษำและกำรประกนัคณุภำพ
กำรศกึษำ รวมทัง้ประเมนิ ตดิตำม และตรวจสอบคณุภำพกำรศกึษำ 

(จ) นเิทศ ตดิตำม และประเมนิผลกำรจัดกำรศกึษำ 

(ฉ) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย และพัฒนำสือ่นวตักรรมกำรนเิทศทำงกำรศกึษำ 

(ช) ปฏบิัตงิำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นเิทศกำรศกึษำของเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ 

(ซ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(8) กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา มอี ำนำจหนำ้ทีด่งัตอ่ไปนี ้
(ก) ศกึษำ วเิครำะห ์สง่เสรมิ สนับสนุน และด ำเนนิงำนเกีย่วกบัศำสตร์

พระรำชำ 

(ข) สง่เสรมิกำรจัดกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนในรปูแบบกำรศกึษำในระบบ 
กำรศกึษำนอกระบบ และกำรศกึษำตำมอัธยำศัย 

(ค) สง่เสรมิ สนับสนุน และด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรจัดเตรยีมขอ้มลูกำรจัด
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนของบคุคล ครอบครัว องคก์ร ชมุชน องคก์รวชิำชพี สถำบันศำสนำ 
สถำนประกอบกำร และสถำบันสงัคมอืน่ 

(ง) ประสำนและสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหส้ำมำรถจัดกำรศกึษำ
สอดคลอ้งกบันโยบำย และมำตรฐำนกำรศกึษำ 

(จ) สง่เสรมิกำรจัดกำรศกึษำส ำหรับผูพ้กิำร ผูด้อ้ยโอกำส และผูม้ี
ควำมสำมำรถพเิศษ 

(ฉ) สง่เสรมิงำนกำรแนะแนว สขุภำพ อนำมัย กฬีำ และนันทนำกำร ลกูเสอื 
ยวุกำชำด เนตรนำร ีผูบ้ ำเพ็ญประโยชน ์นักศกึษำวชิำทหำร ประชำธปิไตย วนัิยนักเรยีน 
กำรพทิักษ์สทิธเิด็กและเยำวชน และงำนกจิกำรนักเรยีนอืน่ 

(ช) สง่เสรมิ สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพือ่กำรศกึษำ 

(ซ) ประสำนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรใชส้ำรเสพตดิ และสง่เสรมิ
ป้องกนัแกไ้ขและคุม้ครองควำมประพฤตนัิกเรยีนและนักศกึษำ รวมทัง้ระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนักเรยีน 

(ฌ) ด ำเนนิงำนวเิทศสมัพันธ ์

(ญ) ประสำน สง่เสรมิกำรศกึษำกบักำรศำสนำและกำรวฒันธรรม 
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(ฎ) สง่เสรมิแหลง่กำรเรยีนรู ้ส ิง่แวดลอ้มทำงกำรศกึษำ และภมูปัิญญำ
ทอ้งถิน่ 

(ฏ) ประสำนและสง่เสรมิสถำนศกึษำใหม้บีทบำทในกำรสรำ้งควำมเขม้แขง็
ของชมุชน 

(ฐ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

(9) หนว่ยตรวจสอบภายใน ใหป้ฏบัิตงิำนขึน้ตรงกบัหวัหนำ้สว่นรำชกำร และมี
อ ำนำจหนำ้ทีด่งัตอ่ไปนี้ 

(ก) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนตรวจสอบกำรเงนิ กำรบัญช ีและตรวจสอบระบบ
กำรดแูลทรัพยส์นิ 

(ข) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบังำนตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนหรอืกระบวนกำร
ปฏบิัตงิำน เปรยีบเทยีบกบัผลผลติหรอืเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

(ค) ด ำเนนิงำนเกีย่วกบักำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

(ง) ด ำเนนิกำรอืน่เกีย่วกบักำรตรวจสอบภำยในตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(จ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที่
เกีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย 

 
ประกาศ ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์ 
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
 

(อำ้งองิจำก รำชกจิจำนุเบกษำ เลม่ ๑๓๔ ตอนพเิศษ ๒๙๕ ง (หนำ้ ๑๓-๑๘)  ๒๙ พฤศจกิำยน ๒๕๖๐) 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร  
เร ือ่ง การแบง่สว่นราชการภายในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2561 
 
ตำมทีก่ระทรวงศกึษำธกิำรไดอ้อกประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง กำรแบง่สว่น
รำชกำรภำยใน ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2560 ประกำศ ณ วันที ่22 
พฤศจกิำยน พ.ศ. 2560 นัน้ เพือ่ใหก้ำรด ำเนนิกำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขต
พืน้ทีก่ำรศกึษำเป็นไปดว้ยควำมเหมำะสม กบัภำรกจิ ปรมิำณ คณุภำพกำรจัดกำรศกึษำ
ในแตล่ะเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ สนองนโยบำยของรัฐบำล ดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทจุรติและประพฤตมิชิอบในระบบรำชกำร และสนับสนุนระบบ งำนกฎหมำยและคดี
ของรัฐใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้  
 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 วรรคสอง แหง่พระรำชบญัญัต ิ
ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ ์
กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2546 ขอ้ 3 และขอ้ 4 
ประกอบ ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนและมตคิณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน ในกำรประชมุ ครัง้ที ่8/2561 เมือ่วันที ่10 สงิหำคม พ.ศ. 2561 
รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำร จงึออกประกำศแกไ้ขเพิม่เตมิประกำศ
กระทรวงศกึษำธกิำรดงักลำ่วไว ้ดังตอ่ไปนี ้ 
 

ขอ้ 1 ใหเ้พิม่ควำมตอ่ไปนีเ้ป็น (10) ของขอ้ 6 แหง่ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร 
เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2560  

“(10) กลุม่กฎหมำยและคด ี” 
ขอ้ 2 ใหย้กเลกิควำมในขอ้ 7 (5) (ซ) แหง่ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร เรือ่ง 

กำรแบง่ สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2560 
ขอ้ 3 ใหเ้พิม่ควำมตอ่ไปนีเ้ป็น (10) ของขอ้ 7 แหง่ประกำศกระทรวงศกึษำธกิำร 

เรือ่ง กำรแบง่สว่นรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ พ.ศ. 2560  
“(10) กลุม่กฎหมำยและคด ีใหป้ฏบิตังิำนขึน้ตรงกบัผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต

พืน้ทีก่ำรศกึษำ และมอี ำนำจหนำ้ที ่ดังตอ่ไปนี ้ 
(ก) สง่เสรมิ สนับสนุน พัฒนำกำรมวีนัิยและรักษำวนัิย  
(ข) ด ำเนนิกำรสบืสวนเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน  
(ค) ด ำเนนิกำรสอบสวนเกีย่วกบัวนัิยและกำรตรวจพจิำรณำวนัิย  
(ง) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรอทุธรณแ์ละกำรพจิำรณำอทุธรณ์  
(จ) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรรอ้งทกุขแ์ละกำรพจิำรณำรอ้งทกุข ์ 
(ฉ) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัควำมรับผดิทำงละเมดิของเจำ้หนำ้ที ่ 
(ช) ด ำเนนิกำรเกีย่วกบังำนคดปีกครอง คดแีพง่ คดอีำญำ และคดอีืน่ ๆ  

ของรัฐ (ซ) ด ำเนนิกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติและประพฤตมิชิอบ  
(ฌ) ศกึษำ วเิครำะห ์วจัิย จัดท ำขอ้มลูและตดิตำมประเมนิผลเพือ่พัฒนำ 
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งำนกฎหมำย และงำนคดขีองรัฐ  
(ญ) ปฏบิัตงิำนรว่มกบัหรอืสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนอืน่ที ่

เกีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดรั้บมอบหมำย ”  
 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่ันทีป่ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป  
 

ประกำศ ณ วันที ่28 สงิหำคม พ.ศ. 2561  
ธรีะเกยีรต ิเจรญิเศรษฐศลิป์  
รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงศกึษำธกิำร 
 

(อำ้งองิจำก รำชกจิจำนุเบกษำ  เลม่ ๑๓๕ ตอนพเิศษ ๒๑๘ ง (หนำ้ ๒๗- ๒๘)  ๗ กนัยำยน ๒๕๖๑) 


