
โครงสร้างส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบภายใน 

ศึกษาธิการจังหวัด 

รองศึกษาธิการจังหวัด 

๑. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะท างาน รวมทั้งปฏิบัตริาชการทีเ่ป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของ 
กศจ.และตามที่ กศจ.มอบหมาย 
2. ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ในระดบัจงัหวัด 
3. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบรหิารทั่วไป 
4. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบรหิารการเงิน บัญชีและพัสด ุ
5. ด าเนินงานเกี่ยวกบัการบรหิารงานและการควบคุมภายใน 
6. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานประชาสมัพันธ์เผยแพรก่ิจกรรมและผลงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการ
ศึกษาในพืน้ที่รับผิดชอบ 
7. ด าเนินงานเกี่ยวกบัอาคารสถานที่สิง่แวดล้อมและยานพาหนะ 
8. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานบรหิารงานบุคคลของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
9. ด าเนินงานเกี่ยวกบังานพฒันาองค์กร 
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 

1. งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ( อกศจ.) และคณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอ านาจและหน้าที่ของ อกศจ.และตามที่ อกศจ.มอบหมาย 
2. เสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหนง่ การเกลี่ยอัตราก าลงัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารงานบุคคล 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
3. เสนอแนะเกี่ยวกับการพจิารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และสิทธิ
ประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๔. เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาการเสริมสร้างและปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  
๕. เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๖. พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจงัหวัด  
๗. เสรมิสร้างขวัญกาลังใจ การยกยอ่งเชิดชูเกียรติและสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
๘. ด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอทุธรณ์และการรอ้งทกุข์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
๙. จัดท าแผนและสง่เสรมิการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา  
๑๐. จัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ  
๑๑. จัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานข้ันต่ า และเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรบั  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รบัผิดชอบ 
๑๒. ประเมินคุณภาพการบรหิารงานบุคคล และจัดท ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพื่อเสนอ กศจ.  
๑๓. ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปฏิบัติงาน
ราชการทีเ่ป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.)และตามที่ กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่ม
นโยบายและแผน  
2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลกิ และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3. จัดระบบ สง่เสรมิ และประสานงานเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจทิัล  
4. ส่งเสรมิ สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพกิาร ผู้ดอ้ยโอกาสและผูม้ีความ สามารถพเิศษ  
5. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา 
6. ส่งเสรมิสนบัสนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
7. จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพบิัติและภาวะวิกฤตทางการศึกษาในจังหวัด 
8. ส่งเสรมิ สนับสนุนและด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
9. ส่งเสรมิและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
10. ส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท ประสานและสง่เสรมิการบรหิารและการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน  สังคมอื่นทีจ่ัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันทางสงัคม 
11. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม และเฉพาะพื้นที่ 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนาการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

1. ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและ 
คณะท างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการทีเ่ป็นไปตามอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดและตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดมอบหมายร่วมกบักลุ่มพฒันาการศึกษา 
2. จัดท าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจงัหวัดที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
3. จัดท าแผนพฒันาการศึกษาของจงัหวัดและแผนปฏิบัตกิารของจงัหวัด 
4. จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
5. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 
6. จัดระบบส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนัเพื่อ
การวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินและรายงานผล 
7. ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รบัมอบหมาย 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรยีน 

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนและด าเนินการและประสานเกี่ยวกับกจิการลูกเสือ ยุวกาชาดและกจิการนักเรียน 
2. ส่งเสรมิ สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนานกัเรียน นักศึกษาโดยผ่านกระบวนการลูกเสอื และยุวกาชาด 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุนการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธานพระราชกระแสด้านการศึกษา และ
โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดารทิี่เกี่ยวกบัการศึกษา 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และความปรองดอง สมานฉันท์ 
5. สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงสู่การปฏิบตัิใน
การด าเนินชีวิต 
6. ส่งเสรมิป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัตงิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รบัมอบหมาย 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

1. งานส่งเสริมการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
2. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
3. งานด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนญุาตจัดต้ังโรงเรียนเอกชน 
4. งานด าเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกจิการโรงเรียนเอกชน 
5. งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดกิาร 
6. งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 
7. งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดบัจงัหวัด 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

1. กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบด้วยงาน 5 งาน ได้แก่  
   1.1 งานประสานและสนบัสนุนการตรวจราชการ  
   1.2 งานศึกษา วิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทำแผนรองรับการตรวจ ราชการ และดา
เนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจ ราชการ ติดตามและ ประเมินผลตามนโยบาย
และแผนการตรวจราชการของกระทรวง  
   1.3 งาน สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือ หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ ยุทธศาสตร์ชาติ  
   1.4 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ  
   1.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย  
2. กลุ่มงานบูรณาการการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่  
   2.1 งานขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร การจัดการศึกษาของ
หน่วยงานทางการศึกษา  
   2.2 งานส่งเสริม สนบัสนุน และดาเนินการเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการ การนิเทศและแนะแนว การศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท รวมทัง้ ติดตาม และประเมินผลระบบบรหิารและการจัดการศึกษา  
   2.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการนเิทศ ติดตามและประเมินผล  
   2.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย  
3. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยงาน 3 งาน ได้แก่  
   3.1 งานขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
   3.2 งานศึกษาวิจัยผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
   3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย  
4. กลุ่มงานบรหิารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่  
   4.1 งานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปฏิบัตริาชการที่
เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ.มอบหมาย  
   4.2 งานจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวช้ีวัดการดาเนินการในลักษณะตัวช้ีวัด ร่วมของส่วน
ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด  
   4.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการบรหิารราชการเชิงยทุธศาสตร์  
   4.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย  
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้วยงาน 4 งาน ได้แก่  
   5.1 งานส่งเสริมและพัฒนาหลกัสูตร  
   5.2 งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้  
   5.3 งานศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
   5.4 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รบัมอบหมาย 
 


