โครงสรางและภารกิจของ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกิจจานุเบกษา
ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 โดยแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเปนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษามีป ระสิทธิภาพโดยอาศัย ระเบีย บตามความใน
พ.ร.บ. ดังนี้
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

ลักษณะพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
(1) พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง
พั นธกิ จ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 14 คือ พั ฒ นา ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาใหประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรับการศึกษาอยางมีคณ
ุ ภาพ โดยเนนการพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อให
ผูเรี ยนมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนไทย และหา งไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสูคุณภาพระดับสากลดวยการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจ
ตามหลักธรรมาภิบาล
บทบาทหนาที่ตามกฎหมาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีบทบาทหนาที่ดําเนินการ
ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเขตพื้นที่การศึกษา(มาตรา 36) และมีอํานาจหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 34) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบง
สวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ.2553 รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. จั ดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึก ษาของเขตพื้นที่การศึ กษาใหสอดคลอ งกับ นโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจง
การจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบรวมทั้งกํากับ ตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม สนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา

7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
บุ ค คล องค ก รชุ ม ชน องคก รวิ ช าชี พ สถาบั น การศึ ก ษา สถานประกอบการ และสถาบั น อื่ น ที่จั ด รู ป แบบที่
หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกรหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิ บั ติห น า ที่อื่ น เกี่ ย วกับ กิจ การภายในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ มิ ไ ด ร ะบุ ใ หเ ป น หน า ที่ ข องหน ว ยงานใด
โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดมอบหมาย
กํากับดูแลตนเองที่ดี มีลักษณะตามแผนภาพดังนี้

แผนภูมิ : การจัดโครงสรางหนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14

ขาราชการ 31 คน/ชวยราชการ 1
ลูกจางประจํา 1 คน/ลูกจางชั่วคราว 11 คน

ที่ปรึกษา สพม.14

กลุมอํานวยการ

กลุมบริหารงานบุคคล

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กลุมนโยบายและแผน

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

โรงเรียน 27 แหง

1. กลุม บริหารงานทั่วไป
2. กลุม บริหารวิชาการ

3. กลุมบริหารงบประมาณ
4. กลุม บริหารงานบุคคล

ราชการสวนกลาง
- นโยบาย แผน งบประมาณ
- วิชาการ มาตรฐานการศึกษา
- กํากับ ติดตาม ประเมินผล
- ประสาน สงเสริม สนับสนุน
ราชการเขตพื้นที่การศึกษา
- แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ
- สงเสริมคุณภาพการศึกษา
- ตรวจสอบ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สถานศึกษา
- จัดการเรียนการสอน
- ควบคุม/พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

กพท.
อ.ก.ค.ศ.
ก.ต.ป.น.

6 กลุม

1 หนวย
สถานศึกษา

กรรมการสถานศึกษา

