
อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงำน                  
ทำงกำรศึกษำท่ีอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน              
มีอ ำนำจหน้ำท่ี ภำรกิจและบทบำท ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ดังน้ี

1.  มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ .ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพื้นกำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีเก่ียวกับ
กำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ ในพระรำชบัญญัติระ เบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำ ร 
พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมำยอ่ืน มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังน้ี

(1) อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของ
หลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

(2) อ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรและจดให้มีระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 

(3) รับผิดชอบในกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

(4) ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด
2. ข้อ 5 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ก ำหนดให้
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรและ มีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปน้ี

(1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
และควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

(2) วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถำนศึกษำและ
หน่วยงำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้น
รับทรำบ รวมท้ังก ำกับตรวจสอบ ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ
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(4) ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ

(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ

(6)  ประสำนกำรระดมทรัพยำกร ด้ำนต่ำ ง ๆ  รวม ท้ังทรัพยำกรบุคคล                 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

(7) จดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ

(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ                    
สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืนท่ีจัดกำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

(9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ 
ในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

(10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร 
และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ

(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ               
ท้ังภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ท่ี
เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย

3.  ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปน้ี
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจดกำรศึกษำ
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี

และ 4.  ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
(1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ี ส่ิงแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำ
(ช) ด ำเนินกำรเลือกต้ังและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้

(ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของ
ท้องถ่ิน

(ข) วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณเงินอุดหนุท่ัวไปของสถำนศึกษำและ
แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ

(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
และผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน

(ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดต้ัง ยุบ รวม 
เลิก และโอน สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย
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(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร       
มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร

บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ด ำเนินกำรวิ เครำะห์ และปฏิบั ติงำนระบบคอมพิว เตอร์และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้

(ก) ด ำเนินงำนเก่ียวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน 

งำนบัญชี งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมำย
(5)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้

(ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม  สนับสนุน กำรมีหรือเล่ือนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเก่ียวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งต้ัง 

ย้ำย โอน และกำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง)  ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน กำรเล่ือนเงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำท่ีให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
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(จ) จัดท ำข้อมูลเก่ียวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรอง

ต่ำง ๆ กำรออกบัตรประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพื่อด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 

และกำรด ำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ท่ี

เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย
(6)  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปนี้

(ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำก่อนแต่งต้ัง
(ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม  สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำ รลำ ศึกษำ ต่อ ฝึกอบรม  หรือปฏิบั ติกำ รวิจั ย

ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครุและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมำย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ

(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน

(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับกำรวัด และ
กำรประเมินผลกำรศึกษำ



อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์

(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมท้ังประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ

(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำส่ือนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ

นิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมำย  
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  มีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเก่ียวกับศำสตร์
พระรำชำ

(ข) ส่งเสริม กำรจัดกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำนในรูปแบบกำร ศึกษำในระบบ 
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัด
กำร ศึกษำ  ข้ันพื้ นฐำนของครอบครั ว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ                  
สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน

(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ

(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถ
พิเศษ

(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ      
ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน               
กำรพิทักษ์สิทธิเด็กและเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกัน

แก้ไขและคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมท้ังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถ่ิน



อ ำนำจหน้ำที่ ภำรกิจ และบทบำท
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำพิษณุโลก อุตรดิตถ์

(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน

(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หรือท่ีได้รับมอบหมำย  

(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน  ให้ปฏิบัติงำนข้ึนตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี

(ก) ด ำเนินงำนเก่ียวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบ
กำรดูแลทรัพย์สิน  

(ข) ด ำเนินงำนเ ก่ียวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำร
ปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

(ค) ด ำเนินงำนเก่ียวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเส่ียง
(ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเก่ียวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

หรือท่ีได้รับมอบหมำย 
(10) กลุ่มกฎหมำยและคดี  ให้ปฏิบัติงำนข้ึนตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำ และมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังต่อไปน้ี
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย
(ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเก่ียวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย
(ง) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์
(จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์
(ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำท่ี
(ช) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ
(ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพื่อพัฒนำงำน

กฎหมำยและงำนคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืน ท่ี

เก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมำย  
***************************************


