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ของสาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาฯ
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พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๒ พรฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที�ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖  
  ๓ ประกาศ สพฐ. เรื�องการกระจาย
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  ๔ ระเบียบกระทรวงศกึษาธกิาร 
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สถานศกึษาขั�นพื�นฐาน 
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อํานาจหน้าที� ภารกิจ และบทบาท 
ของสาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศกึษาเพชรบูรณ์ เขต ๑

           สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต ๑ เป�นหนว่ยงาน
ทางการศกึษาที�อยูภ่ายใต้การกํากับดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั�นพื�นฐาน มอํีานาจ หนา้ที� ภารกิจและบทบาท ตามที�กฎหมายกําหนด ดังนี�

  

พระราชบัญญติัระเบยีบบรหิารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
  

        มาตรา ๓๗ 
              กําหนดใหส้าํนกังานเขตพื�นที�การศกึษามอํีานาจหน้าที�เกี�ยวกับการศกึษา
ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบญัญติัระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และ ที�แก้ไขเพิ�มเติม หรอืกฎหมายอื�น มอํีานาจหน้าที� ดังนี�
              (๑) อํานาจหนา้ที�ในการบรหิารและการจัดการศกึษา และพฒันาสาระ
ของหลักสตูรการศกึษาให้สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศกึษาขั�นพื�นฐาน
ของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน
              (๒) อํานาจหนา้ที�ในการพฒันางานด้านวิชาการและจัดใหม้รีะบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษารว่มกับสถานศกึษา
              (๓) รบัผดิชอบในการพิจารณาแบง่สว่นราชการภายในสถานศกึษาของ
สถานศกึษาและสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา
              (๔) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามที�กฎหมายกําหนด

 
  



ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  

       ขอ้ ๕ กําหนดให ้สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามีอํานาจหน้าที�ดําเนินการให้เป�นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอํานาจหน้าที�
ดังต่อไปนี�
         (๑) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื�นที�การศึกษาให้
สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั�นพื�น
ฐานและความต้องการของท้องถิ�น
         (๒) วิเคราะหก์ารจัดตั�งงบประมาณเงินอุดหนุนทั�วไปของสถานศึกษาและหนว่ยงาน
ในเขตพื�นที�การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที�ได้รับให้หนว่ยงานข้างต้นรับทราบ
รวมทั�งกํากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงานดังกล่าว
         (๓) ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนุน และพัฒนาหลักสูตรรว่มกับสถานศึกษาในเขตพื�นที�
การศกึษา
         (๔) กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและในเขตพื�นที�
การศกึษา
         (๕) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื�นที�
การศกึษา
         (๖) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั�งทรัพยากรบุคคลเพื�อสง่เสริม
สนบัสนนุการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื�นที�การศึกษา
         (๗) จัดระบบประกันคณุภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื�นที�
การศกึษา
         (๘) ประสาน สง่เสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�น รวมทั�งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื�นที�จัดการศึกษารูปแบบที�หลากหลายในเขตพื�นที�การศึกษา
         (๙) ดําเนนิการและประสาน สง่เสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขต
พื�นที�การศกึษา
         (๑๐) ประสาน สง่เสรมิ การดําเนินการของคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานด้านการศกึษา
         (๑๑) ประสานการปฏิบัติราชการทั�วไปกับองค์กรหรือหนว่ยงานต่าง ๆ 
ทั�งภาครฐั เอกชนและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�น
         (๑๒) ปฏิบัติงานรว่มกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวข้อง
หรอื ที�ได้รบัมอบหมาย



       ข้อ ๖ ให้แบง่สว่นราชการภายในสาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
ไว้ดังต่อไปนี�
               (๑) กลุ่มอํานวยการ     
               (๒) กลุ่มนโยบายและแผน
               (๓) กลุ่มสง่เสรมิการศกึษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
               (๔) กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์ 
               (๕) กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
               (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
               (๗) กลุ่มนเิทศ ติดตาม และประเมนิผลการจัดการศกึษา               
               (๘) กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา 
               (๙) หนว่ยตรวจสอบภายใน
               (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี 
     ขอ้ ๗ ใหส้ว่นราชการภายในสาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษามอํีานาจหนา้ที�
ดังต่อไปนี�
         (๑) กลุ่มอํานวยการ มอํีานาจหน้าที�ดังต่อไปนี�
              (ก) ปฏิบติังานสารบรรณสาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา 
              (ข) ดําเนนิการเกี�ยวกับงานชว่ยอํานวยการ 
              (ค) ดําเนนิการเกี�ยวกับอาคารสถานที�สิ�งแวดล้อมและยานพาหนะ 
              (ง) จัดระบบบรหิารงานการควบคุมภายในและพฒันาองค์กร 
              (จ) ประชาสมัพนัธ์ เผยแพรกิ่จการ ผลงาน และบรกิารข้อมลูขา่วสาร
              (ฉ) ประสานการดําเนนิงานระหว่างหนว่ยงานภายในและภายนอกเขต
พื�นที�การศกึษา
              (ช) ดําเนนิการเลือกตั�งและสรรหากรรมการและอนกุรรมการ 
              (ซ) ประสาน สง่เสรมิการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
              (ฌ) ปฏิบติัหนา้ที�อื�นที�เกี�ยวขอ้งกับกิจการภายในของสํานกังานเขตพื�นที�
การศกึษาที�มใิชง่านของสว่นราชการใดโดยเฉพาะ
              (ญ) ปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวข้อง หรือที�ได้รบัมอบหมาย

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



        (๒) กลุ่มนโยบายและแผน มอํีานาจหนา้ที�ดังต่อไปนี�
             (ก) จัดทํานโยบายและแผนพฒันาการศกึษาใหส้อดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพฒันาการศกึษาขั�นพื�นฐานและความ
ต้องการของท้องถิ�น
             (ข) วิเคราะห์การจัดตั�งงบประมาณเงินอุดหนุนทั�วไปของสถานศกึษาและ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
             (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
             (ง) ดําเนนิการวิเคราะห ์และจัดทําขอ้มลูเกี�ยวกับการจัดตั�ง ยุบ รวม เลิก
และโอนสถานศกึษาขั�นพื�นฐาน
             (จ) ปฏิบติังานรว่มกับหรือสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง หรือที�ได้รบัมอบหมาย
      (๓) กลุ่มสง่เสรมิการศกึษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 
มอํีานาจ หน้าที�ดังต่อไปนี�
            (ก) ศกึษา วิเคราะห์ ดําเนินการ และสง่เสรมิการจัดการศกึษาทางไกล
            (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื�อการบรหิาร
และการจัดการศึกษา
            (ค) ดําเนนิงานสารสนเทศเพื�อการบรหิารและการจัดการศกึษา 
            (ง) ดําเนนิการวิเคราะห ์และปฏิบติังานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สารสนเทศแล
            (จ) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และดําเนนิงานบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
            (ฉ) ปฏิบติังานรว่มกับหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งหรอืที�ได้รบัมอบหมาย

 
  

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



        (๔) กลุ่มบรหิารงานการเงินและสนิทรพัย์ มอํีานาจหน้าที�ดังต่อไปนี�
             (ก) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานบรหิารการเงิน 
             (ข) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานบรหิารงานบญัชี
             (ค) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานบรหิารงานพสัดุ 
             (ง) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานบรหิารสนิทรพัย์
             (จ) ใหคํ้าปรกึษาสถานศกึษาเกี�ยวกับการดําเนินงานบรหิารการเงิน งานบญัชี
งานพัสดุ และงานบรหิารสนิทรพัย์
             (ฉ) ปฏิบติังานรว่มกับหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง หรอืที�ได้รบัมอบหมาย
      (๕) กลุ่มบริหารงานบุคคล มอํีานาจหน้าที�ดังต่อไปนี�
             (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง่ 
             (ข) สง่เสรมิ สนบัสนนุการมหีรอืเลื�อนวิทยฐานะ
             (ค) วิเคราะห์และจัดทําขอ้มลูเกี�ยวกับการสรรหาบรรจุและแต่งตั�ง ย้าย โอน
และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
             (ง) ศกึษา วิเคราะห ์และดําเนนิการเกี�ยวกับการประเมินผลการปฏิบติังาน
การเลื�อนเงินเดือน การมอบหมายหนา้ที�ใหป้ฏิบติัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา
             (จ) จัดทําขอ้มลูเกี�ยวกับบาํเหน็จความชอบและทะเบยีนประวัติ 
             (ฉ) จัดทําขอ้มลูระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
             (ช) ปฏิบติัการบรกิารและอํานวยความสะดวกในเรื�องการออกหนังสอืรบัรอง
ต่าง ๆ การออกบตัรประจําตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
             (ซ) ศกึษา วิเคราะห ์และจัดทําขอ้มลูเพื�อดําเนินงานวินัย อุทธรณ ์รอ้งทกุข์
และการดําเนินคดีของรฐั
             (ฌ) ปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง หรอืที�ได้รบัมอบหมาย

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



        (๖) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา มอํีานาจหนา้ที�ดังต่อไปนี�
             (ก) ดําเนนิงานฝ�กอบรมการพฒันาก่อนแต่งตั�ง 
             (ข) ดําเนนิงานฝ�กอบรมพัฒนาเพื�อเพิ�มศกัยภาพการปฏิบติังาน
             (ค) ดําเนนิงานพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาใหเ้ป�นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
             (ง) ปฏิบติังานสง่เสรมิ สนบัสนนุ และยกยอ่งเชดิชูเกียรติขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
             (จ) ดําเนนิการเกี�ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝ�กอบรม หรอืปฏิบติัการวิจัย ภายใน
ประเทศหรือต่างประเทศ
             (ฉ) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และเสรมิสรา้งระบบเครอืขา่ยการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
             (ช) ปฏิบติังานรว่มกับหรือสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งหรอืที�ได้รบัมอบหมาย
      (๗) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา มอํีานาจหนา้ที�ดัง
ต่อไปนี�
             (ก) ประสาน สง่เสรมิ สนบัสนนุและพฒันาหลักสตูรการศกึษาขั�นพื�นฐาน
หลักสตูรการศึกษาระดับก่อนประถมศกึษา และหลักสตูรการศกึษาพเิศษ
             (ข) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย เพื�อพฒันาหลักสตูรการสอนและกระบวนการเรยีน
รู้ของผูเ้รียน
             (ค) วิจัย พัฒนา สง่เสรมิ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิเกี�ยวกับการวัดและ
การประเมนิผลการศึกษา
             (ง) วิจัย พัฒนา สง่เสรมิ มาตรฐานการศกึษาและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา รวมทั�งประเมนิติดตามและตรวจสอบคณุภาพการศกึษา
             (จ) นเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศกึษา 
             (ฉ) ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และพฒันาสื�อนวัตกรรมการนเิทศทางการศกึษา
             (ช) ปฏิบติังานเลขานกุารคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพื�นที�การศกึษา
             (ฌ) ปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง หรือที�ได้รบัมอบหมาย

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนักงานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



        (๘) กลุ่มสง่เสรมิการจัดการศึกษา มอํีานาจหน้าที�ดังต่อไปนี�
             (ก) ศึกษา วิเคราะห์ สง่เสรมิ สนบัสนุน และดําเนินงานเกี�ยวกับศาสตร์
พระราชา
             (ข) สง่เสรมิการจัดการศกึษาขั�นพื�นฐานในรูปแบบการศกึษาในระบบการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
             (ค) สง่เสรมิ สนบัสนนุ และดําเนนิการเกี�ยวกับการจัดเตรยีมข้อมลูการจัดการ
ศึกษาขั�นพื�นฐานของบุคคล ครอบครวั องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชพี สถาบนัศาสนา
สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอื�น
             (ง) ประสานและสง่เสรมิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ�นใหส้ามารถจัดการศกึษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศกึษา
             (จ) สง่เสรมิการจัดการศึกษาสาํหรบัผูพิ้การ ผูด้้อยโอกาส และผูม้คีวาม
สามารถพเิศษ
             (ฉ) สง่เสรมิงานการแนะแนว สขุภาพ อนามยั กีฬา และนันทนาการ ลกูเสอื 
ยุวกาชาด เนตรนาร ีผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ นักศกึษาวิชาทหาร ประชาธปิไตย วินัย
นักเรยีน การพิทักษ์ สทิธเิด็กและเยาวชนและงานกิจการนักเรยีนอื�น
             (ช) สง่เสรมิ สนบัสนนุการระดมทรพัยากรเพื�อการศกึษา
             (ซ) ประสานการป�องกันและแก้ไขป�ญหาการใช้สารเสพติด และสง่เสรมิ
ป�องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินกัเรยีนและนักศกึษา รวมทั�งระบบดูแลชว่ย
เหลือนักเรียน
             (ฌ) ดําเนนิงานวิเทศสมัพนัธ ์
             (ญ) ประสาน สง่เสรมิการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
             (ฎ) สง่เสรมิแหล่งการเรียนรูส้ิ�งแวดล้อมทางการศกึษาและภมูปิ�ญญาท้องถิ�น 
             (ฎ) ประสานและสง่เสรมิสถานศึกษาใหม้บีทบาทในการสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน
             (ฐ) ปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนนุการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้ง หรือที�ได้รบัมอบหมาย

 
  

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



       (๙) หนว่ยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติังานขึ�นตรงกับหวัหนา้สว่นราชการและมี
อํานาจหนา้ที�ดังต่อไปนี�
            (ก) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบญัช ีและตรวจสอบระบบ
การดูแลทรัพย์สนิ
            (ข) ดําเนนิงานเกี�ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรอืกระบวนการปฏิบติั
งาน เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป�าหมายที�กําหนด
            (ค) ดําเนนิงานเกี�ยวกับการประเมนิการบรหิารความเสี�ยง
            (ง) ดําเนนิการอื�นเกี�ยวกับการตรวจสอบภายในตามที�กฎหมายกําหนด
            (จ) ปฏิบติังานรว่มกับหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้ง
หรือที�ได้รบัมอบหมาย
    (๑๐) กลุ่มกฎหมายและคดี ใหป้ฏิบติังานขึ�นตรงกับผูอํ้านวยการสาํนักงานเขตพื�นที�
การศึกษาและมอํีานาจหนา้ที�ดังต่อไปนี�
            (ก) สง่เสรมิ สนบัสนนุ พฒันากรมวิีนัยและรกัษาวินัย 
            (ข) ดําเนนิการสบืสวนเกี�ยวกับเรื�องรอ้งเรยีน 
            (ค) ดําเนนิการสอบสวนเกี�ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินยั 
            (ง) ดําเนนิการเกี�ยวกับการอุทธรณแ์ละการพจิารณาอุทธรณ ์
            (จ) ดําเนนิการเกี�ยวกับการรอ้งทุกข์และการพจิารณารอ้งทกุข์ 
            (ฉ) ดําเนนิการเกี�ยวกับความรบัผดิทางละเมดิของเจ้าหน้าที� 
            (ช) ดําเนนิการเกี�ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอาญาและคดีอื�น ๆ ของรฐั 
            (ซ) ดําเนนิการป�องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ
            (๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทําขอ้มลูและติดตามประเมนิผลเพื�อพฒันางาน
กฎหมายและงานคดีของรฐั
            (ญ) ปฏิบติังานรว่มกับหรอืสนบัสนุนการปฏิบติังานของหนว่ยงานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งหรอืที�ได้รบัมอบหมาย

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 
เรื�อง การแบง่สว่นราชการภายใน

สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที�แก้ไขเพิ�มเติม

  



       สรุปสาระสาํคัญว่า การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในเขตพื�นที�การศกึษา เกี�ยวกับคณะกรรมการบรหิารงานบุคคล การกําหนด
ตําแหนง่ วิทยฐานะการบรรจุแต่งตั�งการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการปฏิบติังานวินยั
และการรักษาวินยัการดําเนนิการทางวินยั ออกจากราชการ และการอุทธรณ ์รอ้งทกุข์
ตามขอบขา่ยการบรหิารงานบุคคล ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านที� ๑ การได้มา , ด้านที� ๒
การบํารุงรักษา , ด้านที� ๓ การพฒันา และด้านที� ๔ การใหพ้น้จากงาน  

พรบ. ระเบยีบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗

และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
 

  

       มาตรา ๖ สรุปสาระสาํคัญว่า ใหกํ้าหนดแบบแผนการปฏิบติัราชการที�จะทําใหเ้กิด
การบริหารราชการที�ดีมแีนวทางการปฏิบติัราชการที�เป�นมาตรฐานชดัเจนมคีวาม
โปรง่ใสสามารถวัดผลการดําเนนิงานได้เพื�อประโยชนส์ขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธิ�
และความคุ้มค่าต่อภารกิจภาครฐั

  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกีารบรหิารกิจการบา้นเมืองที�ดี

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
  

       สรุปสาระสาํคัญว่า ดําเนนิการจัดการศกึษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบรหิารทั�วไปตามหลัการกระจายอํานาจ
ของสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน ทั�งนี�เพื�อใหส้าํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษามคีวามเป�นอิสระ ความคล่องตัวและสามารถรับผดิชอบในการดําเนนิการได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสอดคล้องกับ กฎหมาย กฎ ระเบยีบ ประกาศ หรอืมติคณะ
รัฐมนตรีที�เกี�ยวกับการกระจายอํานาจ

 
  

ประกาศ สพฐ.
 เรื�อง การกระจายอํานาจ

การบรหิารและการจัดการศกึษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขั�นพื�นฐาน

 
 
 
  



       สรุปสาระสาํคัญว่า กําหนดหลักเกณฑ์และอํานาจหนา้ที�ในการจัดตั�ง รวม หรอืเลิก
สถานศึกษา

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดตั�ง รวม หรือเลิกสถาน

ศกึษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  

       สรุปสาระสาํคัญว่า มหีนา้ที�กํากับดแูล ใหคํ้าปรกึษา ชว่ยเหลือและแนะนําสถาน
ศึกษา เพื�อให้การประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาพฒันาอยา่งต่อเนื�อง

  

กฎกระทรวงการประกันคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๖๑

 
 
  


