
 



 
 
 
 
 
ภารกิจ บทบาทและอำนาจหนาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2เปนหนวยงานทางการศึกษาที่อยู
ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มภีารกิจบทบาทและอำนาจหนาที่ตามที่
กฎหมายกำหนด ดังน้ี 
  ๑. มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่
แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กำหนดไวในกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎหมายอื่น และมีอำนาจหนาทีด่งัน้ี 
  (๑) อำนาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศกึษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
  (๒) อำนาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  (๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด 
  ๒. ขอ ๕ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม กำหนดใหสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามีอำนาจหนาที่ดำเนินการให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร และมีอำนาจหนาทีด่ังตอไปน้ี 
  (๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศกึษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
  (๒) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่
การศกึษา และแจงการจดัสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตามการ
ใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
  (๓) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๔) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๕) ศึกษา วิเคราะห วจิยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
  (๖) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพือ่สงเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
  (๗) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา     
  (๘) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศกึษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 



  (๙) ดำเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศกึษา 
  (๑๐) ประสาน สงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ดานการศึกษา 
  (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๑๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือไดรับ
มอบหมาย 
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี  
๑) กลุมอํานวยการ  มีอาํนาจหนาทีด่ังตอไปน้ี  
  (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  
    (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ  
    (ค) ดําเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ  
    (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 
    (จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร  
    (ฉ) ประสานการดาํเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศกึษา  
    (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
    (ซ) ประสาน สงเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดภิาพ  
    (ฌ) ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใชงานของ
สวนราชการใดโดยเฉพาะ  
    (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
๒) กลุมนโยบายและแผน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
    (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการ
ศึกษา แผนพัฒนาการศกึษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน  
    (ข) วิเคราะหการจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจดัสรร 
งบประมาณ  
    (ค) ตรวจสอบตดิตามประเมินและรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน  
    (ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการจดัตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  
    (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย  
๓) กลุมสงเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี  
    (ก) ศึกษา วิเคราะห ดาํเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
    (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ การจดัการ
ศึกษา 



    (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศกึษา  
    (ง) ดําเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
สื่อสาร  
    (จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย  
๔) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
    (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
    (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
    (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
    (ง) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย  
    (จ) ใหคําปรึกษาสถานศกึษาเกี่ยวกับการดาํเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน
บริหารสินทรพัย  
    (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
๕) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
    (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง  
    (ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
    (ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และ การลาออก
จากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    (ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน 
การมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติของขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  
    (จ) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
    (ฉ) จัดทำขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา  
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออกบัตร
ประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ  
    (ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพื่อดาํเนินงานวินัย อุทธรณ รองทกุข และ การดําเนินคดี
ของรัฐ  
    (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย  
๖) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มอีํานาจหนาทีด่ังตอไปน้ี  
    (ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
    (ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน  
    (ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐาน วชิาชพี
และจรรยาบรรณ  
    (ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร ทาง
การศกึษา  



    (จ) ดําเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวจิัยภายในประเทศ หรือ
ตางประเทศ  
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร ทาง
การศกึษา  
    (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย  
๗) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอาํนาจหนาทีด่งัตอไปน้ี  
    (ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตร การศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
    (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสตูรการสอนและกระบวนการเรยีนรู ของผูเรียน  
    (ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ การประเมินผล
การศกึษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา  
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ
เขตพื้นที่การศึกษา  
    (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย  
๘) กลุมสงเสรมิการจัดการศึกษา มีอำนาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
    (ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเกี่ยวกับศาสตรพระราชา  
    (ข) สงเสริมการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอัธยาศัย 
    (ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศกึษา ข้ันพื้นฐาน
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
    (ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับ 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  
    (จ) สงเสริมการจดัการศกึษาสําหรับผูพกิาร ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ  
    (ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กฬีา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนาร ี
ผูบําเพ็ญประโยชน นักศกึษาวิชาทหาร ประชาธปิไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเดก็ และเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอื่น  
    (ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
    (ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพตดิ และสงเสริมปองกันแกไขและ 
คุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  
    (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ  
    (ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  



    (ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน  
    (ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน  
    (ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย 
๙) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปน้ี  
    (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล ทรพัยสิน  
    (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาํเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปาหมายที่กาํหนด  
    (ค) ดําเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
    (ง) ดําเนินการอื่นเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาํหนด  
    (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือ ที่ไดรับ
มอบหมาย  
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง การแบงสวนราชการ
ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที ่๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น้ัน เพื่อใหการ
ดำเนินการแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนไปดวยความเหมาะสม กับภารกิจ ปริมาณ 
คุณภาพการจัดการศกึษาในแตละเขตพื้นที่การศกึษา สนองนโยบายของรัฐบาล ดานการปองกนัและปราบปราม
การทจุรติและประพฤติมชิอบในระบบราชการ และสนับสนุนระบบ งานกฎหมายและคดีของรัฐใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๓๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๓ และขอ ๔ ประกอบ คำแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและมติ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที ่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศแกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงศกึษาธิการดงักลาวไว 
ดังตอไปน้ี ขอ ๑ ใหเพิม่ความตอไปน้ีเปน (๑๐) ของขอ ๖ แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ “(๑๐) กลุมกฎหมายและคดี ” ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน
ขอ ๗ (๕) (ซ) แหงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง สวนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปน (๑๐) ของขอ ๗ แหงประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื่อง การแบงสวน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑๐) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีอำนาจหนาที่ 
ดังตอไปน้ี  
    (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมวีินัยและรักษาวินัย  
    (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  
    (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
    (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณและการพจิารณาอุทธรณ  
    (จ) ดำเนินการเกี่ยวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข  
    (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  
    (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ  
    (ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ  



    (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจยั จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย และงาน
คดีของรัฐ  
 

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

 


