
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

กลุ่มนโยบำยและแผน 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

กลุ่มส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำ                   

กลุ่มบริหำรงำน 

กำรเงินและสินทรัพย์ 

 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 

กลุ่มนิเทศ  ติดตำม  

และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลุ่มพัฒนำครูและ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 

โครงสร้ำงกำรแบง่ส่วนรำชกำรของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

สถานศึกษา  

 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 
กลุ่มกฎหมำยและคด ี

 

 

หมำยถึง สถำนศึกษำ 

หมายถึง หน่วยงานตามประกาศกกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 

คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบตรวจสอบประเมินผล 

และนิเทศกำรศึกษำ 
 
 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วย 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 



ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ

(ก.ต.ป.น)รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1

กลุ่มอ ำนวยกำร
-งานสารบรรณ
-งานช่วยอ านวยการ
-อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ยานพาหนะ
-งานควบคุมภายในและพัฒนา
องค์กร
-งานประชาสัมพันธ์
-ประสานการด าเนินงาน
-ด าเนินการเลือกต้ัง สรรหา
กรรมการและอนุกรรมการ
-งานสวัสดิการและสวัสดิภาพ
-ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน
กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มนโยบำยและแผน
-จัดท านโยบายและแผน
-วิเคราะห์การจัดต้ัง
งบประมาณ
-ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล
-วิเคราะห์/จัดท าข้อมูล 
จัดต้ัง ยุบ รวม เลิก โอน 
สถานศึกษา
-ปฏิบัติงานร่วมหรือ
สนับสนุนกับหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
-วางแผนอัตราก าลัง
-การเลื่อนวิทยะฐานะ
-การสรรหาบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย 
โอน และลาออก
-การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนข้ันเงินเดือน
-บ าเหน็จความชอบและ
ทะเบียนประวัติ
-ระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง
ประจ า
-การออกหนังสือรับรอง/บัตร
ประจ าตัว
-งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ 
ด าเนินคดี
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน
กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์

-งานบริหารการเงิน
-งานบริหารบัญชี
-งานบริหารงานพัสดุ
-งานบริหารสินทรัพย์
-ให้ค าปรึกษางานการเงิน บัญชี 
พัสดุ และสินทรัพย์
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน
กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
-ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาหลักสูตร
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
-วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล
การศึกษา
-การประกันคุณภาพการศึกษา
-นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และ
พัฒนาสื่อนวัตกรรม
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

-งานฝึกอบรมและพัฒนาก่อน
แต่งต้ัง
-อบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงาน
-ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุน
กับหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
-ศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และ
ด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
-ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน
-ส่งเสริม สนับสนุน ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล 
ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา และสถาบัน
สังคมอ่ืน
-ประสาน/ส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้จัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา
-จัดการศึกษาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ
-งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
-สนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
-งานยาเสพติด
-งานวิเทศสัมพันธ์
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนกับ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยตรวจสอบภำยใน
-ตรวจสอบการเงิน การบัญชี และ
ตรวจสอบระบบดูแลทรัพย์สิน
-ตรวจสอบการด าเนินงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติ
-การประเมินการบริหารความเสี่ยง
-การตรวจสอบภายในตามที่
กฎหมายก าหนด
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนกับ
หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มกฎหมำยและคดี
-พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
-สืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
-สอบสวนวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
-การอุทธรณ์/การพิจารณาอุทธรณ์
-การร้องทุกข์/การพิจารณาร้องทุกข์
-ความรับผิดทางการละเมิด
-งานคดีปกครอง แพ่ง อาญา และอื่นๆ
-ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
-ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลติดตาม
ประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและ
งานคดี
-ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนกับหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรส่ือสำร
-ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล
-งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการจัด
การศึกษา
-ด าเนินงานสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการจัด
การศึกษา
-งานระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ส่งเสริม สนับสนุน บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-ปฏิบัติงานร่วมหรือ
สนับสนุนกับหน่วยงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย


