
อํานาจหนาท่ี 
                                                            อํานาจหนาท่ี ภารกิจ 
                                  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1 
          สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 และแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 กําหนดใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
          (1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหสอดคลองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ความตองการของทองถ่ิน 
          (2) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงาน ในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกํากับ ตรวจสอบ 
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
          (3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 
          (4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          (5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 
          (6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          (8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ สถาบันอ่ืนท่ี
จัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
          (9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี การศึกษา 
        (10) ประสาน สงเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานดาน
การศึกษา 
        (11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
        (12) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ี 
ไดรับมอบหมาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 6 ใหแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไวดังตอไปนี้ 
          (1) กลุมอํานวยการ 
          (2) กลุมนโยบายและแผน 
          (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
          (5) กลุมบริหารงานบุคคล 
          (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          (7) กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



          (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
          (9) หนวยตรวจสอบภายใน 
        (10) กลุมกฎหมายและคดี 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ใหสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
อํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
          (1) กลุมอํานวยการ มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
              (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานชวยอํานวยการ 
              (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
              (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 
              (จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร 
              (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษา 
              (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
              (ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 
มิใชงาน ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
              (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
           (๒) กลุมนโยบายและแผน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
               (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน 
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
               (ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการ 
จัดสรร งบประมาณ 

               (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและ ผลการ 
ปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
               (ง) ดําเนินการวิเคราะห และจัดทําขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอน 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีไดรับมอบหมาย 
          (3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
             (ก) ศึกษา วิเคราะห ดําเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
             (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
            (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา สารสนเทศ และการ 
สื่อสาร 
            (จ) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 



ท่ีไดรับมอบหมาย 
          (4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
              (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
              (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสด ุ
              (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย 
              (จ) ใหคําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งาน 
พัสดุ และงานบริหารสินทรัพย 
              (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 
         (5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
             (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง 
             (ข) สงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
             (ค) วิเคราะหและจัดทําขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และ 
การลาออกจากราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             (ง) ศึกษา วิเคราะห และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ 
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            (จ) จัดทําขอมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
            (ฉ) จัดทําขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจํา 
            (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ 
การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตตาง ๆ 
           (ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลเพ่ือดําเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกขและ การ 
ดําเนินคดีของรัฐ 
          (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือท่ีไดรับมอบหมาย 
         (6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
             (ก) ดําเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
             (ข) ดําเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
             (ค) ดําเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตาม 
มาตรฐาน วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
             (ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
            (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
หรือตางประเทศ 
            (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
            (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 



          (7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
              (ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
              (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู ของ 
ผูเรียน 
              (ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและ การ 
ประเมินผลการศึกษา 
              (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
             (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
             (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
             (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
การศึกษา ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
             (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือ ท่ีไดรับมอบหมาย 

          (8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              (ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา 
              (ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
             (ค) สงเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน 
            (ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลอง 
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
            (จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
            (ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผูบําเพ็ญประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก และเยาวชน 
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
            (ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
            (ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข 
และคุมครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
            (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
            (ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
            (ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
            (ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
            (ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 



          (9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
             (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ 
ดูแล ทรัพยสิน 
             (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกําหนด 
             (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
             (ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
             (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือ 
ท่ีไดรับมอบหมาย 

         (10) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
และมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
              (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนากรมีวินัยและรักษาวินัย 
              (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
              (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
              (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
              (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
              (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
              (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
              (ซ) ดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ 
              (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดี
ของรัฐ 
              (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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