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โครงสร้างการบริหารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
ส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งกลุ่มงานภายในออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มอ านวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 1.1 รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการและคณะท้างานรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่
เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 
 1.2 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ้าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ใน
ระดับจังหวัด 
 1.3 ด้าเนินงานเกีย่วกับงานบริหารทั่วไป 
 1.4 ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 1.5 ด้าเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน 
 1.6 ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
และหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 1.7 ด้าเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
 1.8 ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 1.9 ด้าเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์กร 
 1.10 ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจ้าทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่าง ๆ ระดับ
จังหวัด 
 1.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 2.1 รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะท้างานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไป
ตามอ้านาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่ อกศจ. มอบหมาย 
 2.2 เสนอแนะเกี่ยวกับการก้าหนดจ้านวนและอัตราต้าแหน่ง การเกลี่ยอัตราก้าลังให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก้าหนด 
 2.3 เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญก้าลังใจการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.4 เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเสริมสร้างการปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5 เสนอแนะเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การบรรจุและ
การแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือก การย้าย การโอน การเปลี่ยนต้าแหน่งและการเลื่อนต้าแหน่ง 
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ เป็นต้น 
 2.6 น้าเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
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  2.7 เสริมสร้างขวัญก้าลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการและบุคลากร 
ทางการศึกษา

  2.8 ด้าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของข้าราชการ และบุคลากร 
ทางการศึกษา

  2.9 จัดท้าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

2.10 จัดท้าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
2.11 จัดท้ามาตรฐานคุณภาพงาน ก้าหนดภาระงานขั้นต่้า และเกณฑ์การประเมินผลงานส้าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ
  2.12 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท้ารายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือ 

เสนอต่อ ก.ค.ศ.
  2.13 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง 

วิชาการและวิชาชีพ
  2.14 ด้าเนินการให้บริการและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนผ่านระบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
  2.15 ดูแลและควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

ของวิชาชีพตามที่คุรุสภาก้าหนด รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมยกย่องและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

2.16 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3. กลมุ่ นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  3.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท้างานที่ 

เก่ียวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมายร่วมกับกลุ่ม 
พัฒนาการศึกษา

3.2 จัดท้าข้อเสนอยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3.3 จัดท้าแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและแผนปฏิบัติการของจังหวัด
3.4 จัดท้าแผนปฏิบัติราชการของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัดรวมทั้งการติดตามและรายงานผลการ

ปฏิบัติราชการของส้านักงานศึกษาธิการจังหวัด
  3.5 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการใน 

จังหวัด
  3.6 จัดระบบ ส่งเสริมและประสานงานระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม 

ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
3.7  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
3.8 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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4. กลุ่มพัฒนาการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 4.1 ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะท้างาน        
ที่เก่ียวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย ร่วมกับ
กลุ่มนโยบายและแผน 
 4.2 ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3 จัดระบบส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้
โดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 4.5 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา 
 4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 4.7 จัดระบบการประสานงาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษาในจังหวัด 
 4.8 ส่งเสริม สนับสนุนและด้าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 4.9 ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 4.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและ
การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 4.11 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพ้ืนที่ 
 4.12 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
 5.1 รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะท้างานที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 
 5.2 ขับเคลื่อน ประสานงาน เร่งรัด ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร   จัดการศึกษา
ของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 
 5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ งานแนะแนวการศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5.4 ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.5 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ จัดท้าแผนการรับรองการตรวจ
ราชการ และด้าเนินการเก่ียวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง 
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  5.6 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ 
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  5.7 สั่งการ ก้ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ยุทธศาสตร์ชาติ

  5.8 จัดท้ากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและก้าหนดตัวชี้วัดการด้าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วม 
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด

5.9 ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
5.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
6.1 ก้ากับ ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
6.2  ด้าเนินการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน
6.3 ด้าเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่กฎหมาย

อ่ืนก้าหนด
6.4 ด้าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายก้าหนด
6.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

7. กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
7.1 ส่งเสริม สนับสนุน และด้าเนินการและประสานเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
7.2 ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือการพัฒนานักเรียนนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการ

ลูกเสือและยุวกาชาด
  7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมน้าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราชกระแส 

ด้านการศึกษาและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริที่เกี่ยวกับการศึกษา
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และความ 

ปรองดอง สมานฉันท์
  7.5 สร้างจิตส้านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม และน้าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงสู่การปฏิบัติในการด้าเนินชีวิต
7.6 ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไข และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
7.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

8. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
  8.1 ด้าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของส่วนราชการหรือ 

หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนที่รับผิดชอบ
8.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 




