อำนาจหน้าทีภ่ ารกิจสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา่ภูเก็ต่ระนอง่ เป็นหนวยงานที่ได้รับการกำหนดให้มีขึ้นตาม่
ประกาศกระทรวงศ่ึกษาธิการ่เรื่อง่การกาหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา่ประกาศ่ณ่วันที่่17่สิงหาคม่พ.ศ.่2563่
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ่เรื่อง่การกาหนดและแก้ไขการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา่ประกาศ
ณ่วันที่่28่ มกราคม่ พ.ศ.่2564่ โดยอยูภายใต้การกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน่ตามที่่
กฎหมายกาหนดดังนี้
1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข เพิ่มเติม มาตรา่37่
กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา่ม่ีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา่ตามที่กาหนดไว่้ในกฎหมายนีห้ รือกฎหมายอื่น่
มีอำนาจหน้าที่่ ดังนี้
(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา่และพัฒนาสาระของหล่ักสูตรการศึกษา่ให้สอดคล้องกับ่
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน่สถานศึกษา่รวมกับ่
สถานศึกษา
(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2560
เพื่อให้การดำเนินการแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสมกับภารกิจ่
ปริมาณ่และคุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามความใน่มาตรา่8่และมาตรา่34่วรรคสอง่
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ่พ.ศ.่2546่กฎกระทรวงก่ำหนดหลักเกณฑ์การแบงสวน่
ราชการ่ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา่พ.ศ.่2546่ข้อ่3่และข้อ่4่ประกอบกับคาแนะนำของคณะกรรมการ่
การศ่ึกษาข่ั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พ่ื้นฐานในการประชุมครั้งที่่ 2/2560่เมื่อวันที่่22่กันยายน่
พ.ศ.่2560่รัฐมนตรีวาการระทรวงศึกษาธิการ่จึงออกประกาศไว้
" ข้อ่5่ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศ่ึกษาม่ีอำนาจหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่่ ของสำนักงานเขต่
พื้นที่การศึกษาตามกฎหมายวาด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ่และม่ีอำนาจหน้าที่่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำนโยบาย่แผนพัฒนา่และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย่
มาตรฐานการศึกษา่แผนการศึกษา่แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน่และความต่้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา่และหนวยงาน่ในเขตพื้นที่่การศึกษา่และ่
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หนวยงานข้างต้นรับทราบ่รวมทั้งกำกับ่ตรวจสอบ่ติดตามการใช้จายงบประมาณ่
ของหนวยงานดังกลาว
(3) ประสาน่สงเสริม่สนับสนุน่และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ ารศ่ึกษา่
(4) กำกับ่ดูแล่ติดตาม่และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ่ื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา่วิเคราะห์่วิจัย่และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านตาง่ๆ่รวมทั้งทรัพยากรบุคคล่เพื่อสงเสริม่สนับสนุน่การจัด่
และพ่ัฒนาการศ่ึกษาในเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(7) จ่ัดระบบประก่ันคุ่ณภาพการศ่ึกษา่และประเม่ินผลสถานศ่ึกษาในเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(8) ประสาน่ส่งเสร่ิม่สน่ับสนุ่น่การจ่ัดการศ่ึกษาของสถานศ่ึกษาเอกชน่องค์กรปกครอง่ส่วนท่้องถ่ิ่น่
รวมท่ั้งบุ่คคล่องค่์กรชุ่มชน่องค่์กรว่ิชาช่ีพ่สถาบันศาสนา่ สถานประกอบการ่และสถาบ่ันอ่ื่นท่ี่จัด่ การศ่ึกษา่
รู่ปแบบท่ี่หลากหลายในเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(9) ด่าเน่ินการและประสาน่ส่งเสร่ิม่สน่ับสนุ่นการว่ิจัย่ และพ่ัฒนาการศ่ึกษาในเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(10) ประสาน่สงเสริม่การดาเนิ น การของคณะกรรมการ่คณะอนุกรรมการ่และคณะท างาน่
ด่้านการศ่ึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหนวยงานตาง่ๆ่ ทั้งภาครัฐ่เอกชน่และองค์กร่
ปกครองส่วนท่้องถ่ิ่น
(12) ปฏิบัติงานรวมกับหรื อสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ ่
มอบหมาย
ข่้อ่6่ให่้แบ่งส่วนราชการภายในส่าน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา่ ไว่้ดัง่ ต่อไปน่ี้
(1) กลุ่มอ่านวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสร่ิมการศ่ึกษาทางไกล่ เทคโนโลย่ีสารสนเทศและการส่ื่อสาร
(4) กลุ่มบร่ิหารงานการเง่ินและส่ินทร่ัพย่์
(5) กลุ่มบร่ิหารงานบุ่คคล
(6) กลุ่มพ่ัฒนาครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา
(7) กลุ่มน่ิเทศ่ ต่ิดตาม่ และประเม่ินผลการจ่ัดการศ่ึกษา
(8) กลุ่มส่งเสร่ิมการจ่ัดการศ่ึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่้อ่7่ส่วนราชการภายในส่าน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษาม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดัง่ ต่อไปน่ี้
(1) กลุ่มอ่านวยการ่ ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดั่งต่อไปน่ี้
(ก)่ปฏ่ิบัต่ ิง่ านสารบรรณส่าน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(ข)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับงานช่วยอ่านวยการ
(ค)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับอาคารสถานท่ี่่ ส่ิ่งแวดล่้อม่่และยานพาหนะ
(ง)่จ่ัดระบบบร่ิหารงาน่่การควบคุ่มภายใน่ และพ่ัฒนาองค่์กร
(จ)่ประชาส่ัมพ่ันธ่์่ เผยแพร่ก่ิจการ่่ผลงาน่่และบร่ิการข่้อมู่ลข่าวสาร
(ฉ)่ประสานการด่าเน่ินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(ช)่ด่าเน่ินการเล่ือกต่ั้งและสรรหากรรมการและอนุ่กรรมการ
(ซ)่ประสาน่่ส่งเสร่ิมการจ่ัดสว่ัสด่ิการและสว่ัสด่ิภาพ
(ฌ)่ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงาน่
่ ่ ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ญ)่ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ่ที่ได้รับ่
มอบหมาย

(2) กลุ่มนโยบายและแผน่ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดั่งต่อไปน่ี้
(ก)่จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย่มาตรฐานการศึกษา่
่่่่แผนการศ่ึกษา่แผนพ่ัฒนาการศ่ึกษาข่ั้นพ่ื้นฐานและความต่้องการของท่้องถ่ิ่น
่(ข)่ว่ิเคราะห่์การจ่ัดต่ั้งงบประมาณเง่ินอุ่ดหนุ่นท่ั่วไปของสถานศ่ึกษาและแจ่้งการจ่ัดสรรงบประมาณ
(ค)่ตรวจสอบ่ต่ิดตาม่ประเม่ิน่และรายงานผลการใช่้จ่ายงบประมาณและผลการปฏ่ิบัต่ ิต่ ามนโยบาย่
และแผน
(ง)่ดาเนินการวิเคราะห์ ่ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ่ยุบ่รวม่เลิก่และโอนสถานศึกษา่
่ ข่ั้นพ่ื้นฐาน
(จ)่ปฏิบั ติงานร วมกับ หรื อสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับ่
มอบหมาย
(3) กลุ่มส่งเสร่ิมการศ่ึกษาทางไกล่เทคโนโลย่ีสารสนเทศและการส่ื่อสาร่ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดั่งต่อไปน่ี้
(ก)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ด่าเน่ินการ่และส่งเสร่ิมการจ่ัดการศ่ึกษาทางไกล
(ข)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ว่ิจัย่ ่และพ่ัฒนาระบบข่้อมู่ลสารสนเทศเพ่ื่อการบร่ิหารและการจ่ัดการศ่ึกษา
(ค)่ด่าเน่ินงานสารสนเทศเพ่ื่อการบร่ิหารและการจ่ัดการศ่ึกษา
(ง)่ด่าเน่ินการว่ิเคราะห์่ และปฏ่ิบัต่ ิง่ านระบบคอมพ่ิวเตอร่์และเทคโนโลย่ีสารสนเทศและการส่ื่อสาร
(จ)่ส่งเสร่ิม่สน่ับสนุ่น่และด่าเน่ินงานบร่ิการเทคโนโลย่ีสารสนเทศ
่่่่่่่่(ฉ)่ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง่หรือที่ได้รับ่
มอบหมาย
(4) กลุ่มบร่ิหารงานการเง่ินและส่ินทร่ัพย่์่ ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดัง่ ต่อไปน่ี้
(ก)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับงานบร่ิหารการเง่ิน่
(ข)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับงานบร่ิหารงานบ่ัญช่ี่
(ค)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับงานบร่ิหารงานพ่ัสดุ่่
(ง)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับงานบร่ิหารส่ินทร่ัพย่์
่่่่่่่(จ)่ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน ่งานบัญชี่ งานพัสดุ่ และงาน่
บร่ิหารส่ินทร่ัพย่์
(ฉ)่ปฏ่ิบัต่ ิ่งานร่วมก่ับหร่ือสน่ับสนุ่นการปฏ่ิบัต่ ิ่งานของหน่วยงานอ่ื่นท่ี่เก่ี่ยวข่้อง่หร่ือท่ี่ได่้รั่บมอบหมาย
(5) กลุ่มบร่ิหารงานบุ่คคล่ ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดั่งต่อไปน่ี้
(ก)่วางแผนอ่ัตราก่าล่ังและก่าหนดต่าแหน่ง
(ข)่ส่งเสร่ิม่่สนบสนุ่นการม่ีหร่ือเล่ื่อนว่ิทยฐานะ
่่่่่่่่(ค)่วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา่บรรจุและแตงตั้ง่ย้าย่โอน่และการลาออกจาก่
ราชการของข่้าราชการครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา
่่่่่่่่(ง)่ศึกษา่่วิเคราะห์่่และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติง าน่การเลื่อนเงินเดือน่
การมอบหมายหน่้าท่ี่ให่้ปฏ่ิบัต่ ิ่ของข่้าราชการครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา
(จ)่จ่ัดท่าข่้อมู่ลเก่ี่ยวก่ับบ่าเหน่็จความชอบและทะเบ่ียนประว่ัติ่
(ฉ)่จ่ัดท่าข่้อมู่ลระบบจ่ายตรงเง่ินเด่ือนและค่าจ่้างประจ่า
่่่่่่่่(ช)่ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือ รับรองตาง่ๆ่การออกบัตร่
ประจ่าต่ัว่และการขออนุ่ญาตต่าง่ๆ
(ซ)่ศึกษา่วิเคราะห์่ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย ่อุทธรณ์่ ร้องทุกข์่ และการดาเนินคดี
ของร่ัฐ
(ฌ)่ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง่หรือที่ได้รับ
มอบหมาย

(6) กลุ่มพ่ัฒนาครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา่ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดัง่ ต่อไปน่ี้
(ก)่ด่าเน่ินงานฝ่ึกอบรมการพ่ัฒนาก่อนแต่งต่ั้ง
(ข)่ด่าเน่ินงานฝ่ึกอบรมพ่ัฒนาเพ่ื่อเพ่ิ่มศ่ักยภาพการปฏ่ิบัต่ ิ่งาน
่่่่่(ค)่ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ่
จรรยาบรรณ
(ง)่ปฏ่ิบัต่ ิง่ านส่งเสร่ิม่สน่ับสนุ่น่และยกย่องเช่ิดชู่เก่ียรต่ิข้่าราชการครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา
(จ)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับการลาศ่ึกษาต่อ่ฝ่ึกอบรม่หร่ือปฏ่ิบั่ติก่ ารว่ิจัย่ ภายในประเทศ่หร่ือต่างประเทศ
(ฉ)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ว่ิจัย่ ่และเสร่ิมสร่้างระบบเคร่ือข่ายการพ่ัฒนาครู่และบุ่คลากรทางการศ่ึกษา
(ช)่ปฏ่ิบัต่ ิง่ านร่วมก่ับหร่ือสน่ับสนุ่นการปฏ่ิบัต่ ิ่งานของหน่วยงานอ่ื่นท่ี่เก่ี่ยวข่้อง่หร่ือท่ี่ได่้รั่บมอบหมาย
(7) กลุ่มน่ิเทศ่ต่ิดตามและประเม่ินผลการจ่ัดการศ่ึกษา่ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดั่งต่อไปน่ี้
(ก)่ประสาน่สงเสริม่สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน่หลักสูตรการศึกษาระดับ่
่ ่ ่ ก่อนประถมศ่ึกษา่และหล่ักสู่ตรการศ่ึกษาพ่ิเศษ
(ข)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ว่ิจัย่ ่เพ่ื่อพ่ัฒนาหล่ักสู่ตรการสอนและกระบวนการเร่ียนรู่้ของผู่้เร่ียน
(ค)่ว่ิจัย่ ่พ่ัฒนา่ส่งเสร่ิม่ต่ิดตาม่ตรวจสอบ่และประเม่ินเก่ี่ยวก่ับการว่ัดและการประเม่ินผลการศ่ึกษา
(ง)่วิจัย่พัฒนา่สงเสริม่่มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา่รวมทั้งประเมิน่
่ ่ ่ ต่ิดตาม่่และตรวจสอบคุ่ณภาพการศ่ึกษา
(จ)่น่ิเทศ่ต่ิดตาม่และประเม่ินผลการจ่ัดการศ่ึกษา
(ฉ)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ว่ิจัย่ ่และพ่ัฒนาส่ื่อนว่ัตกรรมการน่ิเทศทางการศ่ึกษา
(ช)่ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม่ตรวจสอบ่ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต่
่ ่ ่ พ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา
(ซ)่ปฏ่ิบัต่ ิ่งานร่วมก่ับหร่ือสน่ับสนุ่นการปฏ่ิบัต่ ิ่งานของหน่วยงานอ่ื่นท่ี่เก่ี่ยวข่้อง่หร่ือท่ี่ได่้รั่บมอบหมาย
(8) กลุ่มส่งเสร่ิมการจ่ัดการศ่ึกษา่ม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่ดัง่ ต่อไปน่ี้
(ก)่ศ่ึกษา่ว่ิเคราะห์่ส่งเสร่ิม่่สน่ับสนุ่น่และด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับศาสตร่์พระราชา
(ข)่สงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ่การศึกษานอกระบบ่และ
่่่่่่การศ่ึกษาตามอ่ัธยาศ่ัย
(ค)่สงเสริม่่สนับสนุน่่และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ่
่ ่ บุ่คคล่่ครอบคร่ัว่องค่์กร่ชุ่มชน่่องค่์กรว่ิชาช่ีพ่สถาบ่ันศาสนา่สถานประกอบการ่่และสถาบ่ันส่ังคมอ่ื่น
(ง)่ประสานและสงเสริมองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ นโยบาย่
่ ่ ่ และมาตรฐานการศ่ึกษา
(จ)่ส่งเสร่ิมการจ่ัดการศ่ึกษาส่าหร่ับผู่้พิ่การ่่ผู่้ด้่อยโอกาส่่และผู่้มีค่ วามสามารถพ่ิเศษ
(ฉ)่สงเสริมงานการแนะแนว่สุขภาพ่อนามัย่กีฬา่และนันทนาการลูกเสือ ่ยุวกาชาด่เนตรนารี
่ผู่้บ่าเพ่็ญประโยชน์่น่ักศ่ึกษาวิชาทหาร่ประชาธิปไตย่ว่ินัย่ นักเร่ียน่การพ่ิทัก่ ษ่์สิท่ ธ่ิเด่็กและเยาวชน่และ่
่งานก่ิจการน่ักเร่ียนอ่ื่น
(ช)่ส่งเสร่ิม่่สน่ับสนุ่นการระดมทร่ัพยากรเพ่ื่อการศ่ึกษา
(ซ)่ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด่่และสงเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครอง่
่ ่ ความประพฤต่ินัก่ เร่ียนและน่ักศ่ึกษา่ รวมท่ั้งระบบดู่แลช่วยเหล่ือน่ักเร่ียน
(ฌ)่ด่าเน่ินงานว่ิเทศส่ัมพ่ันธ่์
(ญ)่ประสาน่่ส่งเสร่ิมการศ่ึกษาก่ับการศาสนาและการว่ัฒนธรรม
(ฎ)่ส่งเสร่ิมแหล่งการเร่ียนรู่้่ ส่ิ่งแวดล่้อมทางการศ่ึกษา่่และภู่มิป่ ั่ญญาท่้องถ่ิ่น
(ฏ)่ประสานและส่งเสร่ิมสถานศ่ึกษาให่้มี่บทบาทในการสร่้างความเข่้มแข่็งของชุ่มชน
(ฐ)่ปฏ่ิบัต่ ิง่ านร่วมก่ับหร่ือสน่ับสนุ่นการปฏ่ิบัต่ ิ่งานของหน่วยงานอ่ื่นท่ี่เก่ี่ยวข่้อง่หร่ือท่ี่ได่้รั่บมอบหมาย

่่่่่่(9) หน่วยตรวจสอบภายใน่ให่้ปฏ่ิบัต่ ิง่ านข่ึ้นตรงก่ับห่ัวหน่้าส่วนราชการ่และม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่่ด่ังต่อไปน่ี้
(ก)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับงานตรวจสอบการเง่ิน่การบ่ัญช่ี่และตรวจสอบระบบการดู่แลทร่ัพย่์สิน่
(ข)่ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน่เปรียบเทียบกับ่
่ ่ ่ ผลผล่ิตหร่ือเป่้าหมายท่ี่ก่าหนด
(ค)่ด่าเน่ินงานเก่ี่ยวก่ับการประเม่ินการบร่ิหารความเส่ี่ยง
(ง)่ดาเน่ินการอ่ื่นเก่ี่ยวก่ับการตรวจสอบภายในตามท่ี่กฎหมายก่าหนด
(จ)่ปฏ่ิบัต่ ิง่ านร่วมก่ับหร่ือสน่ับสนุ่นการปฏ่ิบัต่ ิ่งานของหน่วยงานอ่ื่นท่ี่เก่ี่ยวข่้องหร่ือท่ี่ได่้รั่บมอบหมาย
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ่่เรื่อง่่การแบงสวนราชการภายใน
่ส่าน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา่พ.ศ.่2560่ประกาศ่ณ่ว่ันท่ี่่22่พฤศจ่ิกายน่พ.ศ.2560่น่ั้น่
่ ่ ่ ่ เพื่อให้การดาเนินการแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม
่กับภารกิจ่ปริมาณ่คุณภาพการจัดการศึกษาในแตละเขตพื้นที่การศึกษา่สนองนโยบายของรัฐบาล่
่ด้านการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบในระบบราชการ่ และสนับสนุนระบบ่
่งานกฎหมายและคด่ีของร่ัฐให่้มีป่ ระส่ิทธ่ิภาพย่ิ่งข่ึ้น่อาศ่ัยอ่านาจตามความในมาตรา่8่และมาตรา่34่ วรรค่
่สอง่แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ่พ.ศ.2546่กฎกระทรวงกาหนด่
่หลักเกณฑ์่การแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา่พ.ศ.2546่ข้อ่3่และข้อ่4่ประกอบ่
่คาแนะนาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน่ในการประชุม่
่คร่ั้งท่ี่่8/2561่เม่ื่อว่ันท่ี่่10่ส่ิงหาคม่พ.ศ.่2561่ร่ัฐมนตร่ีว่าการกระทรวงศ่ึกษาธ่ิการ่จึงออกประกาศแก้ไข่
่เพ่ิ่มเต่ิมประกาศกระทรวงศ่ึกษาธ่ิการด่ังกล่าวไว่้่ ด่ังต่อไปน่ี้
ข้อ่1่ให้เพิ่มความตอไปนี้เป็น่ (10)่ ของข้อ่6่แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ่เรือ่ ง่การแบง
่ส่วนราชการภายในสำน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา่พ.ศ.่2560่“(10)่กลุ่มกฎหมายและคด่ี”
ข่้อ่2่ให่้ยกเล่ิกความในข่้อ่7่(5)่ (ซ)่ แห่งประกาศกระทรวงศ่ึกษาธ่ิการ่ เร่ื่อง่ การแบงส่วนราชการ
่ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา่พ.ศ.2560่ข่้อ่3่ให้เพิ่มความตอไปนี้เป็น่(10)่ของข้อ่7่แหงประกาศ
่กระทรวงศึกษาธิการ่เรื่อง่การแบงสวนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา่พ.ศ.่2560่“(10)่
กลุม่กฎหมายและคดี่ให่้ปฏ่ิบัต่ ิง่ านข่ึ้นตรงก่ับผู่้อ่านวยการส่าน่ักงานเขตพ่ื้นท่ี่การศ่ึกษา่และม่ีอ่านาจหน่้าท่ี่่
ด่ังต่อไปน่ี้
(ก)่ส่งเสร่ิม่่สน่ับสนุ่น่่พ่ัฒนาการม่ีวิน่ ัย่ และร่ักษาว่ินัย่
(ข)่ด่าเน่ินการส่ืบสวนเก่ี่ยวก่ับเร่ื่องร่้องเร่ียน
(ค)่ด่าเน่ินการสอบสวนเก่ี่ยวก่ับว่ินัย่ และการตรวจพ่ิจารณาว่ินัย่
(ง)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับการอุ่ทธรณ่์และการพ่ิจารณาอุ่ทธรณ่์่
(จ)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับการร่้องทุ่กข่์และการพ่ิจารณาร่้องทุ่กข์่
(ฉ)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับความร่ับผ่ิดทางละเม่ิดของเจ่้าหน่้าท่ี่
(ช)่ด่าเน่ินการเก่ี่ยวก่ับงานคด่ีปกครอง่ คด่ีแพ่ง่่คด่ีอาญา่่และคด่ีอ่ื่น่ๆ่่ของร่ัฐ
(ซ)่ด่าเน่ินการป่้องก่ันและปราบปรามการทุ่จร่ิตและประพฤต่ิมิช่ อบ
(ฌ)่ศึกษา่่วิเคราะห์่่ว่ิจัย่ ่่จ่ัดท่าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย่และงานคดี่
่ ่ ของร่ัฐ
(ญ)่ปฏิบัติงานรวมกับ หรื อสนั บ สนุน การปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง่หรือที่ได้รับ ่
มอบหมาย”

