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อำนาจหน้าที ่
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจในการบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
อำนาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน 2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วน
ราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ได้
กำหนดอำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้เพื่อจัดระบบการบริหารและพัฒนาคุณภาพให้การบริการ
ของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาสะดวก คล ่องต ัว  ม ีค ุณภาพ ปร ะส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 
 

1. อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
- อำนาจหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ข้อ 5  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ 
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการ ของท้องถิ่น  

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสตูรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
4)  กำกับ ดูแล ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5)  ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
6)  ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด  

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7)  จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8)  ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน 

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ  สถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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9)  ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนนิการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา  
11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย 

- แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้  
1) กลุ่มอำนวยการ  
2) กลุ่มนโยบายและแผน  
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
9) หนว่ยตรวจสอบภายใน  
10) กลุ่มกฎหมายและคดี  

ข้อ 7 ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

1)  กลุ่มอำนวยการ  มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

               (ข) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ  
               (ค) ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ  
               (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร  
               (จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมลูขา่วสาร 
               (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ  
               (ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ  

     (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มิใช้งานของ 
ส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
               (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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  2)  กลุ่มนโยบายและแผน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น  
     (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ แจ้งการจัดสรรงบประมาณ  

               (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ ผลการปฏิบัติตาม
นโยบายและแผน 

     (ง) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
     (จ) ปฏิบัติงานรว่มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย  

3)  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
     (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
     (ค)  ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา  
     (ง)  ดำเนินการวิเคราะห์และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

                (จ)  ส่งเสริม สนบัสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (ฉ)  ปฏิบัติงานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

4)  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  
     (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน  
     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี  
     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ  
     (ง) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์  
     (จ) ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน 

บริหารสินทรัพย์  
    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

5)  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  
     (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
     (ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ การลาออก 

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน  

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  
     (จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
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     (ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ  
     (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตร 

ประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
    (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

6)  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
      (ก) ดำเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
      (ข) ดำเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
      (ค) ดำเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และจรรยาบรรณ  
      (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนบัสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรตขิ้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

                (จ) ดำเนินการเกีย่วกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ หรือต่างประเทศ  
                (ฉ) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา  

      (ช) ปฏิบัติงานรว่มกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

7)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา 

ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
      (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
       (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวดัและการประเมินผลการศึกษา 
        (ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง 

ระเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
       (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
       (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา  
       (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
       (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

8)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
     (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา  
     (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย  
     (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 

ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
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     (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ  
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา  

     (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ  
     (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี 

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงาน
กิจการนักเรียนอ่ืน  

     (ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
     (ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ  

คุม้ครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
     (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์  
     (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม  
     (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
     (ฐ) ปฏิบัติงานรว่มกบัหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

9)  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอำนาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้  
               (ก) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบ การดูแลทรัพย์สิน  

     (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ กับ 
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด  

     (ค) ดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง  
     (ง) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด  
     (จ) ปฏิบัติงานร่วมกบัหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย  

10)  กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา และมี 
อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

      (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
      (ข) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
      (ค) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
      (ง) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
      (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
      (ฉ) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ 
      (ช) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  
      (ซ) ดำเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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      (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำขอ้มูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดีของรัฐ 
      (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

  

2. พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  
 

 พื้นที ่รับผิดชอบเพื ่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2546  ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม  พ.ศ. 2546  ประกอบด้วยท้องที่ อำเภอหล่มสัก 
อำเภอหล่มเก่า อำเภอน้ำหนาว และอำเภอเขาค้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานตามกรอบภารกิจ 

  1. การมอบหมายหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 237/2564 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดหน้าที่ให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) นายนิยม  โพธิ์งาม ตำแหนง่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
  1.1 กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน ในงานหน่วยตรวจสอบภายใน 
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  1.2 กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน ในงานกลุ่มกฎหมายและคดี 

 2) นายวรพล  อุทัยรัตน์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาในงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
   - การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาและการ
ให้ไปช่วยนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - การพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการและลูกจ้าง 
   - การจัดสรรอัตราตั้งใหม่ และการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท 
   - การอนุมัติไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ทุกประเภท 
   - การอนุมัติไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง
ชั่วคราว ทุกประเภทในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
   1.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   1.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
   2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อไป 
   2.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
   2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   2.3 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
  3. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ในงานของกลุ่มอำนวยการ ดังนี้ 
   - การอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้อาคารสถานที ่ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
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   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
   3.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มอำนวยการให้ปฏิบัติงานให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
   3.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ 
   3.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   3.4  ปฏิบัติงานจัดการเกี่ยวกับงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
   3.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ          
  4. งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาในเขตพื้นที ่รับผิดชอบ (Area Based)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหล่มเก่า 
ประกอบด้วยศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง ,ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหินฮาวนาซำ และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย                                                 
  3.) นายยศภัค  จรัสศุภชยา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้ 
      1. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนี้ 
   - งานที่ต้องขออนุมัติของความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
   - งานที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
   1.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
   1.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   1.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
  2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดังนี้      
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
    2.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
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   2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
   2.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
   2.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลูกเสือ       
  4. งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Area Based)  ดังนี้ 
                     4.1 อำเภอเขาค้อ ได้แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก และศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเขาค้อ  
   4.2 อำเภอหล่มสัก ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง, ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาพ่อขุนผาเมือง และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง 
  4.) นายพิฑูรย์   อุตม์อ่าง  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1.  กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังนี้ 
  - การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - การจำหน่ายพัสดุ 
  - งานที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ 
  - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
  - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
    1.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการและลูกจ้างในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้
ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
   1.2 ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน
บริหารสินทรัพย์ 
   1.3 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   1.4 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
  2. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในงานของกลุ่มนโยบายและแผน ดังนี้ 
   - การอนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
   - การจัดตั้งงบประมาณ 
   - การจัดสรรงบประมาณ 
   - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   - การขอถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
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   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อไป 
     2.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มนโยบายและแผน ให้ปฏิบัติงานให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
     2.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    2.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามอบ  
    3. ปฏิบัติงานบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
              4. ปฏิบัติงานบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   
              5. ปฏิบัติงานบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
    6. กำกับ ดูแล ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
       - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อไป 
    6.1 ควบคุม กำกับ ติดตาม แนะนำข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นไปกฎหมาย ข้อบังคับและ
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
    6.2 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
   6.3 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบ 
    7. งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (Area Based)  ดังนี้ 
                       7.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอน้ำหนาว ได้แก่ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำ
หนาว ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน 
   7.2 อำเภอหล่มสัก ได้แก่ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองราด ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปากช่อง  และศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด 

2.  มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอ่ืนของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ปฏิบัติราชการแทนหรือรักษา
ราชการแทน 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 238 / 2564   ลงวันที่ 12  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอ่ืนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 
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  1) นายวรพล อุทัยรัตน์  ตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใน
ส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
       1. กลุ่มบริหารงานบุคคล  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรอง
งาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
   - การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยราชการในเขตพื้นที่การศึกษาและ การให้ไป
ช่วยนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - การพิจารณาความดี ความชอบของข้าราชการและลูกจ้าง 
   - การจัดสรรอัตราตั้งใหม่ และการเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท 
   - การอนุมัติไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุกประเภท 
   - การอนุมัติไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ทุก
ประเภทในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
   - งานทีต่้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
   - งานที ่ผ ู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ได้ร ับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมาย ต่อได้                                             
 2. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน 
กลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
       -  งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
        -  งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อไป 
      3. กลุ่มอำนวยการ ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงาน ก่อน
นำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
  - การอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้อาคารสถานที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 
  - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
  - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 
 2) นายยศภัค  จรัสศุภชยา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใน
ส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้       
            1. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ 
ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต 
อนุมัติ ดังนี้  
   - งานที่ต้องขออนุมัติของความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
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   - งานที่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 

2. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน 
กลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้    
 3) นายพิฑูรย์   อุตม์อ่าง  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นใน
ส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
            1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและ
เร่งรัดงาน กลั่นกรองงาน  ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
  - การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - การจำหน่ายพัสดุ 
  - งานที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ 
  - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) 
  - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อได้ 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ และเร่งรัดงาน 
กลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสั่งการ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้  
   - การอนุมัติโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
   - การจัดตั้งงบประมาณ 
   - การจัดสรรงบประมาณ 
   - การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   - การขอถ่ายโอนสถานศึกษาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมายต่อไป 
             3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยกเว้นงานต่อไปนี้ ให้กำกับ 
ดูแล แนะนำ ตรวจสอบและเร่งรัดงาน กลั่นกรองงาน ก่อนนำเสนอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการสั่ง
การ อนุญาต อนุมัติ ดังนี้ 
   - งานที่ต้องขออนุมัติหรือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ) 
   - งานที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับมอบอำนาจและไม่สามารถมอบหมาย ต่อไป 
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4. การแบ่งส่วนราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานตามกรอบภารกิจของ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ประกาศ ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พ.ศ. 2561  ซึ่งประกาศเมื่อวันที่  16  มีนาคม พ.ศ. 2561  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
พ.ศ. 2561 เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมี
ความคล่องตัว สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงาน
ทั่วไป งานจิตอาสา และงานนโยบาย  ดังนี้ 

1. การแบ่งส่วนราชการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ จำนวน 4 ศูนย์  ดังนี้ 
 1.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหล่มสัก  
 1.2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหล่มเก่า  
 1.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอน้ำหนาว  
 1.4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาค้อ  
2. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 13 ศูนย์  ดังนี้ 
 2.1 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำชุนน้ำก้อหนองไขว่ 

2.2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักเมือง   
 2.3 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มสักตาลเดี่ยวติ้วห้วยไร่   
 2.4 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาปากช่อง   
 2.5 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านกลางช้างตะลูด   
          2.6 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฝายบุญหลง   
 2.7 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหล่มเก่าวังบาลเนินเกาะแซง   
 2.8 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาศิลาตาดกลอย   
 2.9 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหินฮาวนา  
 2.10 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังกวางหลักด่าน   

2.11 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน้ำหนาว   
 2.12 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งสนเข็ก   
 2.13 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขาค้อ 
          2. อำนาจหน้าทีข่องศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
              ตามระเบียบสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศเมื่อ
วันที่  16  มีนาคม พ.ศ. 2561  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพชรบูรณ์  ในคราว
ประชุมครั้งที ่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้กำหนดอำนาจหน้าที ่ของศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้
 1)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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 (1) พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการศึกษาและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการของศูนย์อำเภอ 
 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือศูนย์เครือข่ายภายในอำเภอนั้น 
เกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป งานของคณะกรรมการจิตอาสา 
และงานนโยบาย 
 (4) เสนอแนะความดีความชอบของครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำศูนย์
เครือข่ายภายในอำเภอนั้น เสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 (5) วิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็นในการจัดตั้งงบประมาณตามที่ได้รับมอบหมาย        
 (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 (7) ให้ศูนย์อำเภอจัดตั้งอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ตามข้อ 6 ตามความเหมาสม 
 (8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
          2) ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการศูนย์เครือข่าย 
  (2) เป็นสำนักงานกลางในการประสานงานโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่าย และหน่วยงานอ่ืนให้
เกิดเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานทั่วไป งานจิตอาสา 
และอ่ืน ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย 
  (3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของศูนย์เครือข่ายเสนอต่อคณะกรรมการศูนย์
เครือข่าย 
  (4) จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเสนอต่อผู้อำนวยการภายในสิบ
ห้าวัน นับแต่วันที่มีการประชุม 

(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายและสำนักงานมอบหมาย 
 
 
 
 
 
                           ********************* 
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ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
2. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การกำหนดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546  

ประกาศ  ณ  วันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2546 
3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2553  
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 

ประกาศ ณ วันที่  22 พฤศจิกายน 2560 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2561 

(ฉบับที่ 2)  ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.2561 
6. คำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 237 / 2564   ลงวันที่ 12  ตุลาคม  

พ.ศ. 2564 เรื ่อง  กำหนดหน้าที่ให้ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา ปฏิบัติและรับผิดชอบ 

7. คำสั่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ที่ 238 / 2564   ลงวันที่ 12  ตุลาคม  
พ.ศ. 2564 เรื่อง  มอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอ่ืน
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติ
ราชการแทน 

8. ระเบียบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พ.ศ. 2561  ว่าด้วย  ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ประกาศ  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  พ.ศ. 2561 
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รายชื่อคณะทำงาน 
 
 

คณะที่ปรึกษา 
 
1. นายนิยม       โพธิ์งาม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
2. นายวรพล   อุทัยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
3. นายยศภัค    จรัสศุภชยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 
4. นายพิฑูรย์    อุตม์อ่าง            รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 

 
คณะทำงาน 
 
1. นางพีรดา เมธากุลศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
2. นางสาวนภัสสรณ์ แป้นแสง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
3. นางสาวสุธิดา    ไคร้ทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
4. จ.ส.อ. นวนิจ     นามทองต้น นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
5. นางสาวอภิญญา  อาบสา       เจ้าพนักงานธุรการ 
6. นางสาวอิสสริยา  สีอ่อน         เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 
7. นายนราศักดิ์ จันทร์บุญมี ลูกจ้างชั่วคราว 

 
 

 
 
 



สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2


