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ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 105)
โดยที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การกาหนดอานาจหน้าที่ และการกาหนดกรอบอัตรากาลังของสานักการศึกษา เพื่อให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2528 ให้ ยกเลิกความในหมวด 9 ข้อ 14 และข้อ 15 แห่งประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในหน่วยงานและการกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖๐) ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ และ (ฉบับที่ 87) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๙
สำนักกำรศึกษำ
ข้อ 14 สานักการศึกษา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภท
สามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร
ข้อ 15 สานักการศึกษา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
1. สานักงานเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1.1) การดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณกลางและธุรการทั่วไปของสานักการศึกษา
(1.2) การดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและเลขานุการ
(1.3) การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ
กรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างสานักการศึกษา
(1.4) การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
(1.5) การดาเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา
(1.6) การดูแลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
(1.7) การประชาสัมพันธ์
(1.8) การดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
(1.9) การบริหารสินทรัพย์ส่วนกลางของสานักการศึกษา
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(1.10) การดาเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมพิเศษ
(1.11) การบริหารงานก่อสร้างอาคารเรียน
(1.12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. สานักงานการเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(2.1) การวางแผนกาลังคน การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย
การขอกลับเข้ารับราชการ การเลื่อนตาแหน่งและระดับเงินเดือน
(2.2) การกาหนดกรอบอัต รากาลังข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(2.3) การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
(2.4) การพิจารณาความชอบและประเมินสมรรถภาพ
(2.5) การจัดทาและรักษาทะเบียนประวัติ
(2.6) การปรับ ปรุงข้ อมู ล บุ ค คลในระบบทะเบี ยนประวั ติอิ เล็ก ทรอนิ กส์ แ ละ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
(2.7) การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง การลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
(2.8) การส่งเสริมสนั บสนุนการพั ฒ นาวิชาชีพครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2.9) การดาเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานการบริหารสถานศึกษา และสายงานการนิเทศการศึกษา
(2.10) การด าเนิ น การทางวินั ย ของข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร
(2.11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
3. กองคลัง มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(3.1) การด าเนิ น การด้ า นการเงิ น การคลั ง รวบรวมและจั ด ท าค าขอ
งบประมาณประจาปีของสานักการศึกษา
(3.2) การบริหารงบประมาณ
(3.3) การตรวจสอบฎีกาทุกหมวดรายจ่าย ทั้งงบประมาณกรุงเทพมหานคร
งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินนอกงบประมาณ
(3.4) การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การน าส่ ง เงิ น และการเก็ บ รั ก ษาเงิ น
พร้อมรายงานประจาวันทางการเงิน การบันทึกบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่กองคลัง และส่วนราชการอื่น ๆ
(3.5) การจัดทาทะเบียนคุมรายงานรายรับ - รายจ่ายทางการบัญชี ติดตาม
รวบรวมรายงานในด้านการเงินการคลังของสานักการศึกษา
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(3.6) การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(3.7) การดาเนินการสารวจวัสดุ - ครุภัณฑ์ที่ทางโรงเรียนต้องการ
(3.8) การให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(3.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
4 สานักงานยุทธศาสตร์การศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(4.1) การดาเนินการจัดทายุทธศาสตร์การศึกษา
(4.2) การกาหนดกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ ส่งเสริมและสนั บสนุน นโยบาย
และแผนการศึกษา
(4.3) การดาเนินการจัดทาข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(4.4) การวิจัยทางการศึกษา
(4.5) การส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ
(4.6) การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(4.7) การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
(4.8) การดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการประเมินผลการจัดการศึกษา
(4.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
5. กองเทคโนโลยีการศึกษา มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(5.1) การกาหนดกรอบนโยบายทิศทางแผนเทคโนโลยีการศึกษา
(5.2) การศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
การศึกษา
(5.3) การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
(5.4) การส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน
(5.5) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามประเมินผลด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(5.6) การประสานความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีการศึกษากับหน่วยงาน
ภายนอก ผลิตและเผยแพร่งานวิชาการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
(5.7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
6. สถาบั น พั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษากรุ ง เทพมหานคร
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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(6.1) การศึกษา วิเคราะห์ การกาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
(6.2) การพัฒ นาสมรรถนะและเส้นทางการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการกาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการฝึกอบรม
(6.3) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรม การวางแผน การประเมินผล
และการติดตามผลการฝึกอบรม
(6.4) การส่ ง เสริ ม การฝึ ก อบรม ประชุ ม สั ม มนา การดู ง านภายในและ
ต่างประเทศ
(6.5) การส่ ง เสริ ม เทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านระบบสารสนเทศ
(6.6) การบริ ห ารงานลู ก เสื อ ยุ ว กาชาดและผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ ใ ห้ เป็ น ไป
ตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(6.7) การบริหารงานลูกเสือในฐานะสานักงานลูกเสือกรุงเทพมหานครและบริหาร
งานยุวกาชาดในฐานะสานักงานคณะกรรมการยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร การบริหารจัดการค่ายลูกเสือ
กรุงเทพมหานคร
(6.8) การอบรม ประชุม สัมมนาการจัดกลุ่มกองลูกเสือ การจัดตั้งปรับหมู่ยุวกาชาด
(6.9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
7. กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(7.1) การจัดทาแผนและหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7.2) การดาเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองสิทธิเด็ก
(7.3) การดาเนินการเกี่ยวกับงานสุขภาวะสุขภาพนักเรียน
(7.4) การดาเนินการเกี่ยวกับงานกิจกรรมนักเรียนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
(7.5) การดาเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน
(7.6) การประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(7.7) การดาเนินการรับถ่ายโอนโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
(7.8) การวิเคราะห์และประมาณการจานวนนักเรียน/ห้องเรียนล่วงหน้า
(7.9) การจัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษา ทะเบียนนักเรียนในสถานศึกษา
(7.10) การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู้
(7.11) การจัดทาประกาศส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
การจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
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(7.12) การดาเนินการรับนักเรียนจากหน่วยงานภายนอก เด็กเรียนร่วม เด็กพิเศษ
และนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ หรือไม่มีสัญชาติไทย
(7.13) การประสานและบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(7.14) การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาหรือประสบปัญหาด้านต่าง ๆ
(7.15) การดาเนินการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
(7.16) การส่งเสริม สนั บ สนุ นสมรรถนะและทั กษะด้านต่าง ๆ ของนั กเรีย น
ในระดับชาติและนานาชาติ
(7.17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
8. หน่วยศึกษานิเทศก์ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(8.1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการวิ เ คราะห์ วิ จั ย รู ป แบบ
กระบวนการนิเทศ
(8.2) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
(8.3) การจั ด การเรีย นตามหลั ก สูต รปฐมวัย หลัก สู ต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร
(8.4) การปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร
(8.5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย”
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

