
งานจัดท านโยบาย 
และแผนพัฒนาการ 
ศึกษา 

        

           โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน 

 

   

  

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

รอง ผอ.สพม.สุโขทัย 

นโยบายและแผน การศึกษาทางไกลฯ อ านวยการ 

งานสารบรรณ 

งานช่วยอ านวยการ 

งานอาคาร สถานที่  
สิ่งแวดล้อมและ 
ยานพาหนะ 

งานจัดระบบบริหาร 
งาน ควบคุมภายใน 
พัฒนาองค์กร 

งานประชาสัมพันธ์ 

งานประสานการ 
ด าเนินงานภายใน  
ภายนอกเขตฯ 

งานการเลือกตั้ง       
สรรหากรรมการ  
อนุกรรมการ 

งานประสาน ส่งเสริม 
การจัดสวัสดิการ 

งานปฏิบัติงานอ่ืนที่ 
กิจการภายใน 

งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 

งานศึกษา วิเคราะห์ 
ด าเนินการ ส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 
 
งานศึกษา วิเคราะห์   
วิจัยและพัฒนาระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศ 
 
งานสารสนเทศเพื่อ 
การบริหารและจัด 
การศึกษา 
 
งานวิเคราะห์และ
ปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
 

ส่งเสริม สนับสนุน            
งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย 
 

บริหารงานการเงินฯ 

งานบริหารการเงิน 
 
งานบริหารงานบัญชี 
 
งานบริหารงานพัสดุ 
 
งานบริหารสินทรัพย ์
 
งานให้ค าปรึกษาสถาน 
ศึกษาเก่ียวกับ   
งานบริหารงาน 
การเงิน บัญชีพัสด ุ
และงานบริหาร 
สินทรัพย ์
 
ปฏิบัติงานร่วมกับ 
หรือสนับสนุนปฏิบัต ิ
งานของหน่วยงาน 
อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือ 
ได้รับมอบหมาย 

บริหารงานบุคคล พัฒนาครูฯ 

งานด าเนินงานฝึก 
อบรมพัฒนาก่อน 
แต่งตั้ง 

งานด าเนินงานฝึก 
อบรมพัฒนาเพิ่ม 
ศักยภาพการ 
ปฏิบัติงาน 

งานด าเนินงาน 
พัฒนาครูและ 
บุคลากรทาง 
การศึกษา 

งานส่งเสริม สนับสนุน                 
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

งานด าเนินการ        
 เก่ียวกับลาศึกษาต่อ             
ฝึกอบรม และ 
การวิจัย 

งานศึกษา วิเคราะห์  
วิจัย เสริมสร้างระบบ
เครือข่ายการพัฒนา 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

งานสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วย 
งานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หรือได้รับมอบหมาย 
 

งานวิเคราะห์การ         
จัดตั้งงบประมาณ 

 งานตรวจสอบ 
 ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล 
การใช้จ่าย 
งบประมาณ 
งานด าเนินการ 
วิเคราะห์ จัดท า 
ข้อมูล จัดตั้ง 
 ยุบ รวม เลิก  
และโอนสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องหรือได้รับ 
มอบหมาย 
 

งานวางแผนอัตรา 
ก าลังก าหนดต าแหน่ง 
 
ส่งเสริม สนับสนุน                
การมีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะ 
 
งานวิเคราะห์ข้อมูล      
การสรรหา บรรจุ  
แต่งตั้ง ย้าย โอน 
 และลาออก 
 
การเลื่อนขั้น
เงินเดือนการ
มอบหมายหน้าที่ 
ปฏิบัติงาน 
 
ข้อมูลบ าเหน็จความ 
ชอบ ทะเบยีนประวัต ิ
 

งานสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องหรือได้ 
รับมอบหมาย 
 

งานข้อมูลระบบ 
จ่ายตรงเงินเดือนและ
ค่าจ้าง 
 งานออกหนังสือ 
รับรอง, บตัรประจ าตัว                     
การขออนุญาต 
 

งานประสาน ส่งเสริม  
พัฒนาหลักสูตรการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานก่อน 
ประถม การศึกษา 
พิเศษ 
 
ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร 
 

งานวิจัย พัฒนา  
ส่งเสริม มาตรฐาน 
การศึกษาและ 
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 

งานนิเทศ ติดตาม 
 

งานเลขานุการติดตาม                 
ตรวจสอบประเมินผล 
 
งานสนับสนุน                  
การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 
 

งานการวัดผล 
ประเมินผลการศึกษา 

นิเทศฯ 

พัฒนาสื่อ วัตกรรม 
 

ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

งานเก่ียวกับศาสตร์
พระราชา 
 งานการศึกษาใน 
ระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 งานจัดการศึกษา 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
 งานส่งเสริมการ                        
จัดการศึกษา อปท. 
 งานจัดการศึกษาผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสผู้มีความ 
สามารถพิเศษ 
 งานแนะแนวสุขภาพ 
อนามัย กีฬา  ลูกเสือ 
 งานส่งเสริม สนับสนุน              
การระดมทรพัยากร 
 งานยาเสพติด ระบบดูแล
นักเรียน 
งานด าเนินการวิเทศ                   
สัมพันธ์ 
 งานส่งเสริมการศึกษา           
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 งานสร้างความเข้มแข็ง            
ของชุมชน 
 งานสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

งานด าเนินงาน 
ตรวจสอบการเงิน 
การบัญชี และ 
ตรวจสอบระบบดแูล 
ทรัพย์สิน 
 งานการตรวจสอบ 
การด าเนินงาน หรือ 
กระบวนการ 
ปฏิบัติงาน 
 งานการประเมิน 
บริหารความเสี่ยง 
 งานด าเนินการอ่ืน 

เก่ียวกับตรวจสอบ 
ภายในตามที่กฎหมาย 
ก าหนด 
 งานสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของ 
หน่วยงานอ่ืนที่ 
เก่ียวข้องหรือ 
ได้รับมอบหมาย 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานส่งเสริม  สนับสนุน        
พัฒนาการมีวินัยและ 
รักษาวินัย 
 

กลุ่มกฎหมายฯ 

ด าเนินการสืบสวน                 
เก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
งานวินัยและการตรวจ            
พิจารณาอุทธรณ์ 

งานการร้องทุกข์และการ
พิจารณา  ร้องทุกข์ 
งานความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ 

งานคดีปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ        
ของรัฐ 

งานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิ
ชอบคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
จัดท าข้อมูลและ
ติดตามประเมินผล
เพื่อพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดี
ของรัฐ และงานคดี
ของรัฐอื่น ๆ ของรัฐ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมายกฎหมาย 

งานการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ 

ผอ.สพม.สุโขทัย 



 

ประธานกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯ 

ของรัฐ 

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯ 

ของเอกชน 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 



 

 

 

แผนอาคาร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

ลานจอดรถ  

ห้องประชุมเขาหลวง  

อาคารทีพ่ัก
พนักงาน   
ขับรถยนต์ 

ลานจอดรถ 

ชั้น 1 

ชั้น 2 

ชั้น 3 

 

ห้อง        
ผอ.สพม.สุโขทัย 

 

กลุ่มอ านวยการ 

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

ห้องประชุม 
เจ้าราม 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
กลุ่มนโยบาย            

และแผน 
 

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ 

สพม.สโุขทัย 

ห้อง 
รอง ผอ.      

สพม.สุโขทัย 

ห้อง 
รอง ผอ.      

สพม.สุโขทัย 

ห้อง 
รอง ผอ.       

สพม.สุโขทัย 

กลุ่มกฎหมาย   
และคดี 

บ้านพักบุคลากร 

ลานจอดรถ ดา้นหลงัอาคาร 




