
 
 

สภาพปัจจุบนัของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากระบี่ 
 ตามท่ี    กระทรวงศึกษาธิการ ไดมี้ประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  ลงวนัท่ี  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2553   ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สามารถบริหารจดัการไปไดด้ว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  5  และ
มาตรา  37  วรรคสอง   แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ( ฉบบัท่ี 3 ) พ.ศ. 2553  และมาตรา 8  และมาตรา  33  วรรคสอง  แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2553   ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ณ  วนัท่ี  17  สิงหาคม 2553   ก าหนดใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี  เปล่ียนแปลงเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี  โดยทอ้งท่ีอ าเภอเมืองกระบ่ี      อ าเภอเหนือคลอง     อ าเภออ่าวลึก      อ าเภอ
ปลายพระยา     อ าเภอเขาพนม  อ าเภอล าทบั         อ  าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลนัตาเป็นเขตพื้นท่ี
การศึกษากระบ่ี  และใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากระบ่ี  เปล่ียนแปลงเป็นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากระบ่ี  ท าหนา้ท่ีตามกฎหมาย วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

3.1 สถานที่ท าการ  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี มีสถานท่ีท าการของส่วนราชการภายในส านกังาน  

3  แห่ง 
      1)  อาคารส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดักระบ่ี   ถนนกระบ่ี   ต าบลปากน ้า อ าเภอเมืองกระบ่ี 
ใชเ้ป็นท่ีท าการของผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  รองผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา   ฝ่ายบริหาร  กลุ่มอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มนโยบายและแผน   กลุ่ม
ส่งเสริมการจดัการศึกษา   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดั
การศึกษา   และหน่วยตรวจสอบภายใน 
      2) อาคารส านกังานศึกษาธิการจงัหวดักระบ่ี ถนนเจา้คุณ ต าบลปากน ้ า อ าเภอเมืองกระบ่ี ใชเ้ป็น
ท่ีท าการของส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจงัหวดั
กระบ่ี  และท่ีท าการของคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      3.)  อาคารส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอเมืองกระบ่ี  ถนนอุตรกิจ   ต าบลปากน ้ า  อ าเภอเมือง
กระบ่ี  ใชเ้ป็นท่ีท าการศูนยส่ื์อการเรียนรู้ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

 3.2 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
                  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การก ากบัดูแล ของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

      1. จดัท านโยบายแผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 



 
 

      2. วิเคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และแจง้จดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บให้หน่วยงานขา้งตน้รับทราบ และก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

       3. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     4. ก ากบั ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     5. ศึกษาวเิคราะห์ วจิยัและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆรวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนบัสนุนการจดั
และพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                  7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล  องคก์รชุมชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ี
จดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาการศึกษา ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
                  10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
                     11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์ร หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และองคก์รปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                     12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็น หนา้ท่ีของผูใ้ด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย  

          3.3 โครงสร้างส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี      แบ่งส่วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ืองการแบ่งส่วนราชการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี พ.ศ. 2553   
เพื่ออนุวติัให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    พ.ศ. 2546 ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติม  โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ             ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2553 
และกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารแบ่งส่วนราชการภายในส านกังาน     เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 

   อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 8 และ มาตรา 34   วรรคสองแห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการ
ประชุมคร้ังท่ี 8 / 2553 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการ ภายในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ดงัต่อไปน้ี  

 



 
 

     1.  กลุ่มอ านวยการ 
     2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     3. กลุ่มนโยบายและแผน 
     4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 
     5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
     6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
     7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
     8. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 3.4 อ านาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษากระบี่ มีดังนี ้
     1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี 

(ก)  ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานเขต 
(ข)  ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม และยานพาหนะ 
(ง) จดัระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพฒันาองคก์ร ส านกังานเขต 
(จ) ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจการ และผลงานของส านกังานเขตและส่วนราชการในสังกดั 
(ฉ) เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
(ช) ประสานการด าเนินงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี  
      การศึกษา 
(ซ) ประสานงานท่ีเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดบัต่างๆ 
(ฌ) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในของส านกังานเขตสถานศึกษา  
       และหน่วยงานทางการศึกษา 
(ฎ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
      หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย  

         2.  กลุ่มบริหารงานบุคคล    มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
 (ก) วางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
 (ข) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน และการออกจากราชการของขา้ราชการครูและ 
                   บุคลากรทางการศึกษา 

  (ค) ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวติั 
  (ง) พฒันาบุคลากร ส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวชิาชีพและ 
                               จรรยาบรรณ 
  (จ) ด าเนินงานวนิยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการด าเนินการคดีของรัฐ 



 
 

  (ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นท่ี                         
                                การศึกษา 

(ช) จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑก์ารประเมิน   
     ผลงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต 
 (ซ) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกบั 
     บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงาน 
     การศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และ  
     คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ฌ) ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
      หรือไดรั้บมอบหมาย     

      3. กลุ่มนโยบายและแผน    มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
     (ก) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

                                  การจดัการศึกษา 
   (ข) จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน 
                                  การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ  
                                  ของทอ้งถ่ิน 
   (ค) วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุกหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และแจง้การ 
                                 จดัสรรงบประมาณ 
   (ง) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณ และผลการ 
                                  ปฏิบติัตามนโยบายและแผน 
  (จ) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  (ฉ) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง    
                     หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัต่อไปน้ี  
  (ก) ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา  
                   นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั          
  (ข) ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว  
                   องคก์รชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั 
                   สังคมอ่ืน     
      



 
 

  (ค) ประสานและส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา 
                    สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
  (ง) ส่งเสรมการจดัการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้ความสามารถพิเศษ 
  (จ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนนัทนาการ ลูกเสือ ยวุกาชาด  
                    เนตรนารี ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ นกัศึกษาวชิาทหาร ประชาธิปไตย  วนิยันกัเรียน  
                   การพิทกัษสิ์ทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน 
  (ฉ) ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
  (ช) ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  (ซ) ประสานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการใชส้ารเสพติด และส่งเสริมป้องกนั  
                    แกไ้ข และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา รวมทั้งระบบดูแล 
                    ช่วยเหลือนกัเรียน 
  (ฌ) ด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 
  (ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากบัการศาสนาและการวฒันธรรม 
  (ฎ) ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาใหมี้บทบาทในการสร้างความเขม้แขง็ของ 
                    ชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
                   หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา    มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

  (ก) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                 หลกัสูตรการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา และหลกัสูตรการศึกษาพิเศษ  
  (ข) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ 

      ผูเ้รียน 
(ค) วจิยั พฒันา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัและการ 
      ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วจิยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง   
     ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันา ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 
      ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 
      การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 



 
 

(ซ) ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
      หรือไดรั้บมอบหมาย 

    6. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ด าเนินงานเก่ียวกบังานการบริหารการเงิน 
  (ข) ด าเนินงานเก่ียวกบังานการบริหารงานบญัชี 
  (ค) ด าเนินงานเก่ียวกบังานการบริหารงานพสัดุ 
  (ง) ด าเนินงานเก่ียวกบังานการบริหารงานบริหารสินทรัพย ์
  (จ) ใหค้  าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบญัชี งาน 
                                 พสัดุ และงานบริหารสินทรัพย ์
  (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
                                 หรือไดรั้บมอบหมาย 
    7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ก ากบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชน ตามกฎหมาย 
       วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน  
  (ข) ด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน และการเปล่ียนแปลง 
       กิจการโรงเรียนเอกชน 
  (ค) ด าเนินการเก่ียวกบัการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน 
                                 เอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนก าหนด 
  (ง) ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาเอกชนตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
        หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

   8.  หน่วยตรวจสอบภายใน    ใหป้ฏิบติังานข้ึนตรงกบัหวัหนา้ส่วนราชการ  มีอ านาจหนา้ท่ี   
         ดงัต่อไปน้ี      
      (ก) ด าเนินงานเก่ียวกบังานตรวจสอบการเงิน การบญัชี และตรวจสอบระบบการ 
                   ดูแลทรัพยสิ์น 
             (ข) ด าเนินงานเก่ียวกบังานตรวจสอบการด าเนินงาน หรือกระบวนการปฏิบติังาน  
                   เปรียบเทียบกบัผลผลิต หรือเป้าหมายท่ีก าหนด  

                     (ค) ด าเนินงานเก่ียวกบัการประเมินการบริหารความเส่ียง 
  (ง) ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบัการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (จ) ปฏิบติังานร่วมกบั หรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
       หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 
 

โครงสร้างการบริหารงาน   
 

 
   

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 

ผูอ้  านวยการส านกังาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

ขา้ราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กลุ่มอ านวยการ 

การ 

กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

กลุ่มนโยบายและแผน 

รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี
ส านกังานเขตพ 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจดัการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา 
เอกชน 


