
 

 

อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท 
ของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

 
 

 

   

   ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  เป็นหนว่ยงำนทำง

กำรศกึษำที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ 

ภำรกิจและบทบำทเกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศกึษำ ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรได้ก ำหนดให้ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่

กำรศกึษำประถมศกึษำเป็นองค์กรรองรับภำระงำนกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศกึษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศกึษำธิกำร มหีน้ำที่ส ำคัญตำมที่กฎหมำยก ำหนด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

มาตรา 37  มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

1. กำรบริหำรและกำรจัดกำรศกึษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศกึษำ 

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

2. กำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 

ร่วมกับสถำนศกึษำ 

3. รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศกึษำของสถำนศกึษำและ 

ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

4. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561  

   ข้อ 5 ก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

                   1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศกึษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำน

กำรศกึษำ แผนกำรศกึษำ แผนพัฒนำกำรศกึษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

                   2. วิเครำะห์กำรจัดตัง้งบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศกึษำ แจง้จัดสรร

งบประมำณก ำกับ ตรวจสอบ ตดิตำมกำรใช้จำ่ยงบประมำณ 

                   3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพืน้ที่

กำรศกึษำ 

                   4. ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศกึษำขั้นพื้นฐำน 



 

 

                   5. ศกึษำ วเิครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศกึษำ 

                   6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล  เพื่อสง่เสริมสนับสนุน

กำรจัดและพัฒนำกำรศกึษำ 

                   7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ 

                   8. ประสำน สง่เสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำสถำนศกึษำเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ  

สถำนประกอบกำรและสถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศกึษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพืน้ที่กำรศกึษำ 

                   9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวจิัย และพัฒนำกำรศกึษำ 

                   10. ประสำน สง่เสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนด้ำนกำรศกึษำ 

                   11. ให้ควำมรว่มมอืและประสำนรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หรอืหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งของ

ภำครัฐและภำคเอกชนและองค์กรปกครองในฐำนะ 

                   12. ปฏิบัติหนำ้ที่เกี่ยวกับภำรกิจด้ำนกำรศกึษำอื่นที่มิได้ระบุให้เป็นหนำ้ที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะหรอืปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

   ข้อ 6 ให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มอ ำนวยกำร 

2. กลุ่มนโยบำยและแผน 

3. กลุ่มสง่เสริมกำรศกึษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

4. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7. กลุ่มนิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ 

8. กลุ่มสง่เสริมกำรจัดกำรศกึษำ 

9. หนว่ยตรวจสอบภำยใน 

10. กลุ่มกฎหมำยและคดี 

 

  ข้อ 7  ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 

   ๑) กลุ่มอ านวยการ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

  (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำ  

    (ข) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร  

    (ค) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ  

    (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 



 

 

    (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลขำ่วสำร  

    (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

    (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร  

    (ซ) ประสำน สง่เสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ  

    (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำที่มใิช่

งำนของสว่นรำชกำรใดโดยเฉพำะ  

    (ญ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื 

ที่ได้รับมอบหมำย 

 

   ๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ ำนำจหนำ้ที่ดังต่อไปนี ้ 

    (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศกึษำให้สอดคล้องกับนโยบำยมำตรฐำนกำรศกึษำ

แผนกำรศกึษำ แผนพัฒนำกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น  

    (ข) วิเครำะหก์ำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรร 

งบประมำณ  

    (ค) ตรวจสอบติดตำมประเมินและรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติ

ตำมนโยบำยและแผน  

    (ง) ด ำเนินกำรวเิครำะห ์และจัดท ำขอ้มูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน

สถำนศกึษำขั้นพื้นฐำน  

    (จ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

   ๓) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ ำนำจ

หนำ้ที่ ดังตอ่ไปนี ้ 

    (ก) ศึกษำ วเิครำะห ์ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำทำงไกล  

    (ข) ศึกษำ วเิครำะห ์วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ  

กำรจัดกำรศกึษำ 

    (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

    (ง) ด ำเนินกำรวเิครำะห ์และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ

กำรสื่อสำร  

    (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนนิงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

    (ฉ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย  

 



 

 

   ๔) กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

    (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน  

    (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี  

    (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ  

    (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์  

    (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศกึษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ 

และงำนบริหำรสินทรัพย์  

    (ฉ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย 

 

   ๕) กลุ่มบรหิารงานบุคคล มีอ ำนำจหนำ้ที่ดังตอ่ไปนี ้ 

    (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  

    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรอืเลื่อนวิทยฐำนะ  

    (ค) วิเครำะหแ์ละจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตัง้ ย้ำย โอน และ  

กำรลำออกจำกรำชกำรของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

    (ง) ศกึษำ วเิครำะห์ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อน

เงินเดอืน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ  

    (จ) จัดท ำขอ้มูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ  

    (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจำ่ยตรงเงนิเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ  

    (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสอืรับรองตำ่ง ๆ  

กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ  

    (ซ) ศึกษำ วเิครำะห ์และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ รอ้งทุกข์ และ  

กำรด ำเนินคดีของรัฐ  

    (ฌ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรอื  

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

   ๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

    (ก) ด ำเนินงำนฝกึอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 

    (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน  

    (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำน 

วิชำชีพและจรรยำบรรณ  

    (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร  

ทำงกำรศึกษำ  



 

 

 

    (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ หรอื

ต่ำงประเทศ  

    (ฉ) ศึกษำ วเิครำะห ์วจิัย และเสรมิสร้ำงระบบเครือขำ่ยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร  

ทำงกำรศึกษำ  

    (ช) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

  ๗) กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังตอ่ไปนี ้ 

    (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน หลักสูตร 

กำรศกึษำระดับก่อนประถมศกึษำ และหลักสูตรกำรศกึษำพิเศษ  

    (ข) ศึกษำ วเิครำะห ์วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ ของผูเ้รียน  

    (ค) วจิัย พัฒนำ สง่เสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและ กำร

ประเมินผลกำรศกึษำ 

    (ง) วิจัย พัฒนำ สง่เสริม มำตรฐำนกำรศกึษำและกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ รวมทั้ง

ประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ  

    (จ) นิเทศ ตดิตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำ  

    (ฉ) ศึกษำ วเิครำะห ์วจิัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศกึษำ  

    (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ

กำรศกึษำ ของเขตพืน้ที่กำรศกึษำ  

    (ซ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

   ๘) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี ้ 

    (ก) ศึกษำ วเิครำะห ์สง่เสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ  

    (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศกึษำนอกระบบ 

และกำรศกึษำตำมอัธยำศัย 

    (ค) สง่เสริม สนับสนุน และด ำเนนิกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรยีมข้อมูลกำรจัดกำรศกึษำ  

ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องคก์ร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ

สถำบันสังคมอื่น 

    (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศกึษำสอดคล้อง

กับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศกึษำ  

 



 

 

    (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำส ำหรับผู้พกิำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  

    (ฉ) สง่เสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด 

เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วนิัยนักเรียน กำรพิทักษ์สทิธิเด็ก และ

เยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น  

    (ช) สง่เสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศกึษำ  

    (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใชส้ำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ 

คุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศกึษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

    (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์  

    (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม  

    (ฎ) ส่งเสรมิแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศกึษำ และภูมปิัญญำท้องถิ่น  

    (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศกึษำให้มบีทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน  

    (ฐ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย 

 

   ๙) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงำนขึน้ตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจ

หนำ้ที่ ดังตอ่ไปนี ้ 

    (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแล 

ทรัพย์สิน  

    (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรอืกระบวนกำรปฏิบัติงำน 

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรอืเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

    (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมนิกำรบริหำรควำมเสี่ยง  

    (ง) ด ำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

   (จ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรอืสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหนว่ยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  

ที่ได้รับมอบหมำย  

 

   ๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศกึษำ และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังตอ่ไปนี ้ 

    (ก) สง่เสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวนิัยและรักษำวินัย  

    (ข) ด ำเนินกำรสบืสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

    (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย  

    (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์  

    (จ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์  

 



 

 

    (ฉ) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับควำมรับผดิทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่  

    (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  

    (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

    (ฌ) ศึกษำ วเิครำะห ์วจิัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำนกฎหมำย 

และงำนคดีของรัฐ 

 

 

 


