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กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มอานวยการ มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงาน
ช่วยอํานวยการ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม
และยานพาหนะ
(ง) จัดระบบบริหารงาน
การควบคุมภายใน และ
พัฒนาองค์กร
(จ) ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจการ ผลงาน
และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ฉ) ประสานการ
ดําเนินงานระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ช) ดําเนินการเลือกตั้งและ
สรรหากรรมการและ
อนุกรรมการ
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับกิจการภายใน
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทํานโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
ของสถานศึกษาและแจ้งการ
จัดสรรงบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผลการใช้จา่ ย
งบประมาณและผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและแผน
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และ
จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และส่งเสริม
การจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา หน้า ๑๖
เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง ราชกิจจานุเบกษา
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การจัดการศึกษา
(ง) ดําเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร
การเงิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานบัญชี
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงาน
บริหารงานพัสดุ
(ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหาร
สินทรัพย์
(จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การดําเนินงานบริหารการเงิน
งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร
สินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลือ่ น
วิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับ
การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน
และการลาออกจากราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดําเนินการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบตั ิของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทําข้อมูลเกี่ยวกับบําเหน็จ
ความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จดทําข้อมูลระบบจ่ายตรง
เงินเดือนและค่าจ้างประจํา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวย
ความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ
รับรองต่างๆ การออกบัตรประจําตัว
และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําข้อมูล
เพื่อดําเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
และการดําเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อน
แต่งตั้งหน้า ๑๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ
๒๙๕ ราชกิจจานุเบกษา ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจยั
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
เสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตร
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และ
หลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร
การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้ รียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และ
ดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา
และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาดเนตรนารี ผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัย
นักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สาร
เสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและ
การวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการ
ศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทใน
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงาน
ขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ
การดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบ
การดําเนินงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือ
เป้าหมายที่กําหนด
(ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมิน
การบริหารความเสีย่ ง
(ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในตามที่กฎหมาย
กําหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

