
 

 

อำนาจหน้าที่ 

ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามความใน
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 37   แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ ่มเติมกำหนดให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่
การศึกษา 

มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอานาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้
สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่ง ส่วนราชการ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไ ปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกากับ ตรวจสอบ ติดตาม การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
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3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน   

การจัด และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง       

ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถ่ิน ในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 
12.ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด

โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
 

โดยให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุม่อ านวยการ 
(2) กลุม่นโยบายและแผน 
(3) กลุม่สง่เสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุม่บริหารงานบุคคล 
(6) กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุม่สง่เสรมิการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุม่กฎหมายและคด ี
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ให้ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา   

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 
(ข) วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
    (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการศึกษา 
    (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อการบรหิารและการจัดการศึกษา 
    (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัตงิานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
    (จ) ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้
    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบรหิารการเงิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพสัดุ 
    (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบรหิารสินทรัพย์ 
    (จ) ให้ค าปรกึษาสถานศึกษาเกี่ยวกบัการด าเนินงานบรหิารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ 
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปนี ้
    (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมลูเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกบัการประเมนิผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่ใหป้ฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) จัดท าข้อมลูเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจ าตัว 
และการขออนุญาตต่าง ๆ 
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมลูเพือ่ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทกุข์ และการด าเนินคดีของรฐั 
    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ านาจหนา้ที่ดังต่อไปนี ้
    (ก) ด าเนินงานฝกึอบรมการพฒันาก่อนแต่งตัง้ 
    (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนบัสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรตข้ิาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรอืปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

(7) ก ลุ่ ม นิ เท ศ  ติ ด ต ำ ม แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล ก ำ รจั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  มี อ า น าจ ห น้ าที่ ดั ง ต่ อ ไป นี้ 
    (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิ เคราะห์  วิจัย  เพื่ อพัฒ นาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
    (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
    (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา 
    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย และ

มาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญ

ประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและคุ้มครองความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับผลผลิต
หรือเป้าหมายที่ก าหนด 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
    (ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
    (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี ้
    (ก) ส่งเสริม สนบัสนุน พฒันากรมีวินัยและรักษาวินัย 
    (ข) ด าเนินการสบืสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
    (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพจิารณาวินัย 
    (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอทุธรณ์และการพจิารณาอทุธรณ์ 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพจิารณาร้องทุกข์ 
    (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกบัความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ 
    (ช) ด าเนินการเกี่ยวกบังานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 
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    (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
    (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมลูและติดตามประเมนิผลเพื่อพฒันางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
    (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

****************************************** 


