
 
อ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 
             ตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไป  ตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
            1. จัดท านโยบาย  แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
            2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
            3. ประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            4. ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง  ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            8. ประสาน  ส่งเสริม  สนบัสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              9. ด าเนินการและประสาน  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา 
              10. ประสาน  ส่งเสริมการด าเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการและคณะท างาน                  
ด้านการศึกษา 
              11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
 
 
 
 



 หน้า   ๑๓ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ  และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2546  ข้อ  ๓  และข้อ  4  ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม 
คร้ังที่  2/2560  เม่ือวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ.  2553   
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ.  2553 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553   
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้   
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดทํานโยบาย   แผนพัฒนา   และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(4) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน  ส่งเสริม  การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะทํางานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น   
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ   
 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และ 

โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการศึกษา 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ไดรั้บมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดําเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน   

การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จดัทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ   

การออกบัตรประจําตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และ 

การดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน   
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด   
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 (ง) ดําเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  นั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม  
กับภารกิจ  ปริมาณ  คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  และสนับสนุนระบบ 
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ประกอบ
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม
ครั้งที่   8/2561  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
จึงออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  (๕)  (ซ)  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีอื่น ๆ  ของรัฐ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 

 
 

ตามที่ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  
เพ่ือบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   
และเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตกิารศกึษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  2545  และมาตรา  37  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
(ฉบับที่  3)  พ.ศ.  2553  ประกอบกับมาตรา  33  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธกิาร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553  และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารโดยค าแนะน า
ของสภาการศึกษาเมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2561  วันที่  9  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561  จึงยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  
พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  และก าหนดเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษา  และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  62  เขต  ดังต่อไปนี้ 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ประกอบด้วยท้องที่เขตพญาไท  
บางซื่อ  ดุสิต  สัมพันธวงศ์  ปทุมวัน  ราชเทวี  พระนคร  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  บางแค  บางขุนเทียน  
บางบอน  ทุ่งครุ  ราษฎร์บูรณะ  จอมทอง  คลองสาน  ธนบุรี  ภาษีเจริญ  ตลิ่งชัน  ทวีวัฒนา  บางพลัด  
บางกอกน้อย  บางกอกใหญ่  และหนองแขม  กรุงเทพมหานคร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  1  ตั้งอยู่ที่เขตราชเทวี 
2. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  ประกอบด้วยท้องที่เขตบางรัก  

วัฒนา  สาทร  พระโขนง  บางนา  คลองเตย  บางคอแหลม  ยานนาวา  ดินแดง  ห้วยขวาง  จตุจักร  
ลาดพร้าว  บางเขน  สายไหม  บึงกุ่ม  บางกะปิ  วังทองหลาง  ดอนเมือง  หลักสี่  ลาดกระบัง  สะพานสูง  
คันนายาว  มีนบุรี  คลองสามวา  หนองจอก  ประเวศ  และสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต  2  ตั้งอยู่ที่เขตห้วยขวาง 
3. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
4. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์   

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
5. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดก าแพงเพชร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าแพงเพชร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
6. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดขอนแก่น   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองขอนแก่น 
7. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี   ตราด  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดจันทบุรี 

และจังหวัดตราด   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองจันทบุรี 
8. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
9. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี   ระยอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยอง   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชลบุรี 

10. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดชัยภูมิ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

11. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงราย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงราย 

12. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเชียงใหม่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

13. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตรังและจังหวัดกระบี่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง  กระบี่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองตรัง 

14. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดตาก   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองตาก 

15. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครปฐม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอนครชัยศรี 

16. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครพนม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครพนม 

17. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครราชสีมา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

18. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

19. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนครสวรรค์   

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
20. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนนทบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนนทบุรี 

21. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดนราธิวาส   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองนราธิวาส 

22. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดน่าน   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอภูเพียง 

23. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบึงกาฬ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ 

24. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

25. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปทุมธานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปทุมธานี 

26. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

27. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดนครนายก   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี  นครนายก  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
28. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดปัตตานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองปัตตานี 

29. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

30. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพะเยา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพะเยา 

31. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  
และจังหวัดระนอง   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา  ภูเก็ต  ระนอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพงังา 
32. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพัทลุง   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอควนขนุน 

33. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิจิตร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิจิตร 
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34. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดอุตรดิตถ์   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
35. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบุรี 

36. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเพชรบูรณ์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 

37. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแพร่   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองแพร่ 

38. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมหาสารคาม   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองมหาสารคาม 

39. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดมุกดาหาร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองมุกดาหาร 

40. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

41. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดยะลา   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองยะลา 

42. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

43. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดราชบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองราชบุรี 

44. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดลพบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองลพบุรี 

45. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดล าปาง 
และจังหวัดล าพูน   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองล าปาง 
46. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวล าภู  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลย 

และจังหวัดหนองบัวล าภู   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย  หนองบัวล าภู  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองเลย 
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47. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
และจังหวัดยโสธร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองศรีสะเกษ 
48. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสกลนคร   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสกลนคร 

49. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสงขลา   
และจังหวัดสตูล   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา  สตูล  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสงขลา 
50. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

51. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ประกอบด้วยท้องที่ 
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  ตั้งอยู่ที ่
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

52. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระแก้ว   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสระแก้ว 

53. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสระบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสระบุรี 

54. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี   อ่างทอง  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี 
และจังหวัดอ่างทอง   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี  อ่างทอง  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
55. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุโขทัย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุโขทัย 

56. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 

57. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดชุมพร   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 
58. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดสุรินทร์   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

59. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดหนองคาย   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองหนองคาย 
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60. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุดรธานี   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุดรธานี 

61. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ประกอบด้วยท้องที่จังหวัดอุทัยธานี 
และจังหวัดชัยนาท   

 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี  ชัยนาท  ตั้งอยู่ที่อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
62. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี   อ านาจเจริญ  ประกอบด้วยท้องที่ 

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ   
 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี   อ านาจเจริญ  ตั้งอยู่ที ่

อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเดิม  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ  ณ  วันที่  
17  สิงหาคม  พ.ศ.  2553  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  2554  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาใดตามประกาศฉบับนี้  ให้ไปสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามประกาศฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  28  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕64 
ณัฏฐพล  ทีปสวุรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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