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๑.บทน ำ 

สืบเนื่องจำกค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ โดยที่ได้
ปรำกฏข้อเท็จจริงถึงสภำพปัญหำในกำรจัดกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของประเทศว่ำเกิดจำกปัญหำกำรสั่งกำร

และกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่มีประสิทธิภำพ
และไม่เป็นเอกภำพเป็นปัญหำส ำคัญ ดังนั้น
เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำ
ให้สำมำรถขับเคลื่อนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์สู งสุดต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ และค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำม
สงบแห่งชำติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำร
บริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค  สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช 
๒๕๕๙ เพ่ือให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำร
บริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีเอกภำพ 

และสำมำรถประสำนเชื่อมโยงและบูรณำกำรภำรกิจในเรื่องกำรศึกษำของประเทศ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกภำคส่วนให้สอดรับกับแนวทำงกำรบริหำรงำนโดยประชำรัฐ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำอันจะ
ส่งผลในกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืน 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร จึงได้จัดท ำแนวทำงกำรกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคขึ้น เพ่ือให้ 
ส่วนรำชกำร หน่วยงำน บุคลำกร และภำคส่วนต่ำงๆ ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ ยวข้อง 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนงำนกำรศึกษำของประเทศให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนควำมร่วมมือให้เกิดกำรบูรณำกำรร่วมกัน มีระบบกำรก ำกับ ติดตำม
ประเมินผล ตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งกำรพัฒนำและ
แก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่ เพ่ือกำรให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำที่รวดเร็ว ทั่วถึง และเท่ำเทียม เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ประชำชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภำพ สังคมอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำวของประเทศ  "ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน" 
 
 
 

กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
และกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
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๒.ปัญหำอุปสรรคหลักในกำรบริหำรรำชกำรตำมโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 

จำกกำรด ำเนินงำนภำยใต้ระเบียบบริหำรรำชกำรและโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมำ สรุปปัญหำอุปสรรคหลักที่ส ำคัญ ได้ดังนี ้

 

๑) กำรบริหำรงำนแบบแยกส่วน ขำดกำรบูรณำกำร และไม่สอดคล้องกับระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน กำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรและกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส่วนกลำงที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ทั้ง ๕ องค์กรหลัก (กรม) ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ด้วยต้องกำรให้มีควำมเป็นเอกภำพ
ในนโยบำย แต่ผลที่เกิดขึ้นคือ องค์กรหลักแต่ละส่วนรำชกำรมีกำรบริหำรงำนแบบแยกส่วน (Fragmentation)  
ขำดกำรประสำนเชื่อมโยงและบูรณำกำรภำรกิจสู่กำรปฏิบัติ และประสบปัญหำในกำรประสำนรำชกำรที่ต้อง
เชื่อมโยงกับกระทรวงและส่วนรำชกำรอ่ืนทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคตำมระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
(ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ท้องถิ่น) ที่ยังมีปัญหำค่อนข้ำงมำก รวมทั้งกำรรับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำใน
กระทรวงและด ำเนินงำนต่ำงๆ ที่มีลักษณะเป็นงำนที่ต้องปฏิบัติตำมสำยงำนกำรบังคับบัญชำในกระทรวง
ยังคงมีปัญหำในทำงปฏิบัติอยู่มำก ตลอดจนมีกำรกระจุกรวมอ ำนำจกำรตัดสินใจกำรบริหำรและงบประมำณ
ไว้แต่ในส่วนกลำง กำรจัดสรรงบประมำณและกำรส่งเสริมที่ยังไม่เหมำะสมกับกำรศึกษำในแต่ละระดับและ
ประเภท 

๒) โครงสร้ำงท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สำมำรถบริหำรงำนเชิงพื้นที่ในลักษณะที่เป็นยุทธศำสตร์
เชิงรุกที่เป็นภำรกิจร่วมกันได้  ในระดับพื้นที่ขำดระบบกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงเครือข่ำยแบบบูรณำกำร ซึ่งเกิด
จำกกำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ ยังท ำงำนแยกตำมสำขำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต้นสังกัด ไม่มีหน่วยงำน
ที่เป็นตัวแทนกระทรวงอย่ำงแท้จริงในกำรท ำหน้ำที่ประสำนแนวระนำบ กำรขับเคลื่อนนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ที่ต้องลงสู่พ้ืนที่จึงไม่มีประสิทธิภำพและไม่มีเป้ำหมำยร่วมกันของกระทรวง ในขณะเดียวกันก็มี
กำรจัดตั้งหน่วยงำนไปตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภูมิภำคเพ่ิมขึ้นและมีรูปแบบที่หลำกหลำยเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ของแตะส่วน
รำชกำร อันเกิดข้อจ ำกัดจำกระเบียบบริหำรรำชกำรและโครงสร้ำงในปัจจุบัน 
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๓) เขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ได้เป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำของกระทรวงอย่ำงแท้จริง  ระเบียบ
บริหำรรำชกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้ถูกออกแบบให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีสถำนะเป็น “เขตบริกำร” อันเป็น
กำรแบ่งโดยค ำนึงถึงระดับของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนประชำกร วัฒนธรรมและ
ควำมเหมำะสมด้ำนอ่ืนๆ ดังนั้นเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และกฏหมำย
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร จึงมิใช่เขตพ้ืนที่เดียวกันกับเขตจังหวัดซึ่งเป็น “เขตบริหำร” 
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน อีกทั้งบทบำทและภำรกิจเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไม่ได้ปฏิบัติภำรกิจให้บริกำรและกำรบริหำรที่
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งไม่เป็นเขตพ้ืนที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำง
แท้จริง และเกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรประสำนงำนระหว่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วยกันเอง 

๔) กำรบริหำรงำนบุคคลในระดับพื้นที่มีกำรแทรกแซงทำงกำรเมือง มีปัญหำเรื่องควำมเป็น
ธรรมและควำมโปร่งใส   กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดย
คณะอนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) ที่มีอ ำนำจในกำร
บริหำรงำนบุคคลอย่ำงอิสระจำกกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และมีอ ำนำจมำกกว่ำคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ พบปัญหำเชิงประจักษ์ในเรื่องควำมเป็นธรรมและควำมโปร่งใส เพรำะสำมำรถให้คุณให้โทษใน
เรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลได้ และยังมีกำรแทรกแซงทำงกำรเมืองและกลุ่มอิทธิพลในระดับเขตพ้ืนที่และ
สถำนศึกษำ โดยเฉพำะกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร กำรบรรจุแต่งตั้งและกำรโยกย้ำยผู้บริหำร ครู และ
บุคลำกร 

๕) กำรเปิดโอกำสให้ภำคส่วนต่ำงๆ มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ เป็นเครือข่ำยพันธมิตร
ในกำรท ำงำนร่วมกันยังมีค่อนข้ำงน้อย กำรเปิดโอกำสและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคธุรกิจ
เอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชนในกำร ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมหรือเป็นเครือข่ำยพันธมิตรในกำรท ำงำน
ร่วมกันเพ่ือกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่ ยังมีค่อนข้ำงน้อย รวมทั้งกำรให้เอกชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
องค์กรชุมชน สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันทำงสังคมอ่ืนๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ ก็ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมอย่ำงจริงจังทั้งด้ำนงบประมำณ กำรพัฒนำบุคลำกร และ
กฎระเบียบทีไ่มเ่อ้ืออ ำนวย    

 
๓.นโยบำย ยุทธศำสตร์ และข้อเสนอในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๑) ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เม่ือวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗  ข้อ ๑๐.๑ “ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำน
องค์กรหรือหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และท้องถิ่น ทบทวนกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำน
ภำครัฐที่มีอ ำนำจหน้ำที่ซ้ ำซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทำงกำรปฏิบัติที่ยืดยำว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้
ทันสมัยโดยน ำเทคโนโลยีมำใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ตลอดจนจัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐแบบใหม่ กำรตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในฐำนะที่เป็นศูนย์กลำง และกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ใช้บริกำรเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น
วำงใจในระบบรำชกำร ลดต้นทุนด ำเนินกำรของภำคธุรกิจ เพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ และ
กำรรักษำบุคลำกรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพไว้ในระบบรำชกำร” 
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๒) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปฏิรูปของสภำปฏิรูปแห่งชำติ เรื่อง กำรปรับโครงสร้ำงอ ำนำจส่วนกลำง 
ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น  ประเทศไทยมีกำรปฏิรูประบบรำชกำรมำแล้วหลำยครั้งในหลำยรัฐบำล และ
มีกำรปฏิรูประบบรำชกำรครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๔๕ แต่ปัจจุบันกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินยังคงไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมที่ประชำชนคำดหวัง และจำกกำรศึกษำยังพบปัญหำเชิงโครงสร้ำงและระบบบริหำรงำน
บุคคลที่เป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้บรรลุเป้ำหมำยควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรกำรปรับโครงสร้ำงอ ำนำจส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

(๑) ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วน
ท้องถิ่นให้ชัดเจน และกำรจัดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ 

(๒) กำรทบทวนและจ ำแนกบทบำทภำรกิจภำครัฐ 
(๓) ออกแบบโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับภำรกิจต่ำงๆ ของภำครัฐในลักษณะที่มีควำม

คล่องตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงและยุบเลิก ทั้งระบบงบประมำณ และกำรบริหำรก ำลังคน กำรจัดส่วนรำชกำร 
ประจ ำจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวงที่แท้จริงในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

(๔) พัฒนำกลไกหรือเครื่องมือในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
รำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 

(๕) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
(๖) เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและเร่งรัดกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๗) กำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยร่วมกัน 
(๘) ส่งเสริมให้มีรัฐบำลระบบเปิด (Open Government) ซึ่งเป็นรัฐบำลที่เปิดโอกำสให้ภำค

ส่วนต่ำงๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินภำรกิจของรัฐเพ่ือเป็นเครือข่ำยหรือพันธมิตรในกำรท ำงำนร่วมกัน 
(๙) รัฐต้องปฏิรูประบบบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ให้มีมำตรฐำนสำมำรถขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ 

มีเอกภำพในด้ำนค่ำตอบแทนและมีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และสนับสนุนให้บุคลำกรภำครัฐได้รั บกำร
พัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๓) พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   
มำตรำ ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็นหรือสมควรที่จะได้
ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่  โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  นโยบำยของคณะรัฐมนตรี  ก ำลังเงิน
งบประมำณของประเทศ  ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน ในกรณีที่ส่วนรำชกำรเห็นควร
ยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภำรกิจ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรปรับปรุงอ ำนำหน้ำที่ โครงสร้ำงและ
อัตรำก ำลังของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือด ำเนินกำร
ต่อไป 

๔) แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖– ๒๕๖๑)  ยุทธศำสตร์ที่ ๕  
กำรส่งเสริมระบบกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำชน 
ส่งเสริมให้หน่วยงำนรำชกำรทบทวนบทบำทและภำรกิจของตนให้มีควำมเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญต่อกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำครัฐกับภำคส่วนอ่ืน กำรถ่ำยโอน
ภำรกิจบำงอย่ำงที่ภำครัฐไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินงำนเองให้ภำคส่วนอ่ืน รวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือหรือควำม
เป็นภำคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่ำงภำครัฐและภำคส่วนอ่ืน โดยมีแนวทำง (๑) ทบทวนบทบำทภำรกิจ
และอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนของรัฐให้เหมำะสม ถ่ำยโอนภำรกิจงำนและกิจกรรมที่ภำครัฐไม่จ ำเ ป็นต้อง
ปฏิบัติเองให้ภำคส่วนต่ำงๆ (๒) ส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรระบบเปิดและกำรสร้ำงเครือข่ำย 
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๕) กรอบควำมเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้ำนกำรศึกษำ โดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม    
"ปรับปรุงโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำน โครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นกำร
สะท้อนถึงกระบวนกำร โครงสร้ำง บทบำท อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนดนโยบำย ของกลไกหลัก
ในกระบวนกำรศึกษำ ซึ่งถือจุดเริ่มต้นของกระบวนกำรศึกษำอันจะส่งผลถึงกลไก สุดท้ำยคือ ครู และนักเรียน 
ซึ่งหำกมีกำรจัดโครงสร้ำงที่มีควำมแหมำะสมแล้ว จะมีจัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้มีกำร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรศึกษำทั้งระบบ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพ่ือให้สอดรับกับปลี่ยนแปลงของสังคมและ
กระแสโลกสมัยใหม่ โดยใช้ทรัพยำกรและกำรลงทุนอย่ำงคุ้มค่ำ ได้ผลลัพธ์กลับมำเป็นที่น่ำพอใจ" 

๖) ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำและพัฒนำมนุษย์ของประเทศไทย  โดยคณะกรรมำธิกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  สภำปฏิรูปแห่งชำติ  วำระปฏิรูปที่ ๑๖ กำรปฏิรูประบบ
กำรจัดกำรศึกษำ มุ่ งจัดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรศึกษำใหม่ เ พ่ือสร้ ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์  
(Accountability) และให้สำยกำรบังคับบัญชำสั้นลง ก ำหนดกลไกด ำเนินกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
มนุษย์ในระยะยำว และผู้จบกำรศึกษำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรศึกษำ ให้เกิดควำมต่อเนื่องทั้งในเชิง
นโยบำยและกำรปฏิบัติ รวมถึงจัดวำงกลไกกำรวิจัยเชิงระบบเพ่ือสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยที่มีเหตุผลเชิง
วิชำกำรรองรับ กำรพัฒนำสมัชชำเครือข่ำยภำคพลเมืองเพ่ือกำรมีส่วนร่วม รวมทั้งกำรวำงระบบกำร
ตรวจสอบ และระบบธรรมำภิบำลในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท เพ่ือให้ระบบและโครงสร้ำง
กำรจัดกำรศึกษำใหม่ที่ให้ยืดหยุ่น คล่องตัว เอ้ือต่อกระบวนกำรเรียนรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและวิสัยทัศน์
ใหม่ของกำรจัดกำรศึกษำดังท่ีกล่ำวไปแล้ว  

โดยมีประเด็นกำรปฏิรูปที่สำคัญของวำระนี้ รวม ๗ ประเด็น โดยประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประเด็น
ปฏิรูปที่ ๑ ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติ ระดับพ้ืนที่ และระดับท้องถิ่น โดยแยกบทบำทหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของ ฝ่ำยก ำหนดนโยบำย (Regulator) และฝ่ำยปฏิบัติ (Operator) ออกจำกกันให้ชัดเจน 
โดยฝ่ำยก ำหนดนโยบำยต้องมีควำมอิสระ ก ำหนดนโยบำยจำกฐำนวิชำกำรสอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศและ
กำรเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงมีกำรพัฒนำคณะกรรมกำรกำรศึกษำจังหวัด และสมัชชำกำรศึกษำจังหวัด เพ่ือ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและตรวจสอบถ่วงดุลกับภำครัฐ เพ่ือสร้ำงระบบธรรมำภิบำล ทั้งนี้ในกำร
ก ำหนดนโยบำยจะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียในกำรใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้แก่ ภำคเกษตร อุตสำหกรรม พำณิชยก
รรม กำรท่องเที่ยว เป็นผู้ร่วมก ำหนดคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ต้องกำร โดยกำรจัดกำรศึกษำต้องเน้น
วิธีคิดแบบวิทยำศำสตร์ ใช้เหตุและผลตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ และเมื่อถึงระดับมัธยมปลำยจะต้องเน้นให้
ผู้เรียนได้รู้จักช่องทำงกำรสร้ำงอำชีพและกำรมีงำนท ำในพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนและมีทักษะพอเพียงต่อกำรเป็น
แรงงำนมีฝีมือตำมสำขำกำรผลิตต่ำง ๆ ตำมสภำพควำมต้องกำรก ำลังคนของแต่ละพ้ืนที่ 
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๗) นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำร 

(๑) ส่วนรำชกำรตั้ งแต่ระดับพ้ืนที่  ต้องด ำเนินกำรแปลงนโยบำยของรัฐบำลและของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมภำรกิจงำนในขอบเขตควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนเพ่ือน ำไปสู่ กำรปฏิบัติ 
มีกำรศึกษำวิเครำะห์และปรับกลยุทธ์กำรท ำงำนปัจจุบันให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนและควำมคิดเห็นของผู้บริหำรระดับพ้ืนที่ตลอดจนผู้บริหำรระดับสูง 

เนื่องจำกมีช่วงเวลำจ ำกัด จึงต้องกำรควำมคิดเห็นเพ่ือ
กำรหลอมรวมวิธีกำรท ำงำนให้รวดเร็วและท ำงำนร่วมกัน
ได้คล่องตัวมำกข้ึน 
      (๒) ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนส่วนภูมิภำค
และเขตพ้ืนที่ต่ำงๆ ของแต่ละส่วนรำชกำร โดยให้มีกำร
ทบทวนบทบำทหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ระดับพ้ืนที่ให้ครบถ้วน ก ำหนดบทบำทภำรกิจในสิ่งที่
ต้องรู้และสิ่งที่ยังไม่รู้ ให้มีกำรแบ่งภำรกิจงำนให้ชัดเจน 
และก ำหนดควำมต้องกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ต่ำงๆ ให้พอเพียง 
     (๓) ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร  
ทั้ง ๕ องค์กรหลักหน่วยงำนในก ำกับ และสถำนศึกษำ 
ให้ทุกส่วนมีกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน ใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 
เพ่ือมุ่งหวังให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 
 
๘)  จุด เน้นยุทธศำสตร์ปฏิรูปกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  ของรัฐมนตรี ว่ำกำร

กระทรวงศึกษำธิกำร (พลเอก ดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)  ได้ก ำหนดไว้ ๖ ด้ำน ได้แก่ (๑) หลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนรู้ (๒) พัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้ กำรผลิตพัฒนำก ำลังคน และงำนวิจัยที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ (๓) กำรประเมินและกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ (๔) 
ICT เพ่ือกำรศึกษำ (๕) กำรบริหำรจัดกำร และ (๖) คร ู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง “ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร” ถือเป็น
กลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในด้ำนต่ำงๆ ให้บรรลุผล 

เป้ำประสงค์ของกำรบริหำรจัดกำร  หน่วยงำนมีระบบบริหำรจัดกำรที่คล่องตัวและมีประสิทธิภำพ มี
กลไกบริหำรและกำรประสำนงำนกำรจัดกำรศึกษำส่วนกลำงและในพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีนโยบำย แผน 
มำตรฐำนและกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำที่หน่วยปฏิบัติสำมำรถน ำไปบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ผลลัพธ์ที่ต้องกำรของกำรบริหำรจัดกำร รูปแบบโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำรที่ชัดเจนและยึด
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส ำคัญกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด มีกำร
บริหำรจัดกำรทั้งระบบอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล นโยบำย แผน และมำตรฐำนที่น ำไปปฏิบัติ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ฐำนข้อมูลที่ทันสมัยและน่ำเชื่อถือสำมำรถเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับหน่วยงำนอ่ืนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๔.หลักกำรและแนวทำงขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในภูมิภำค และกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 

๔.๑ หลักกำรและแนวทำง 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัการและแนวทาง 

• มกีลไกหรอืรปูแบบและวธิกีารท างานในการสนับสนุน
ใหเ้กดิการบรูณาการความรว่มมอืทัง้ในสว่นกลาง เขต
พืน้ที ่และสว่นภมูภิาค 

• จัดใหม้กีระบวนการและชอ่งทางทีจ่ะสือ่สารกบั
ประชาชนในรปูแบบทีห่ลากหลาย  

• สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืในรปูแบบภาคหีุน้สว่น
ระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน (Public – Private 
Partnership: PPP)  

• เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและภาคสว่นอืน่เขา้มา
แขง่ขนัในการจัดการศกึษาหรอืบรกิารสาธารณะแทน
รัฐ (Contestability) 

• สง่เสรมิการบรหิารจัดการศกึษาโดยยดึ
พืน้ทีเ่ป็นฐาน (Cluster – based , 
Area–based) ทัง้ระดบัภาค ระดบั
จังหวดั และพืน้ทีพ่เิศษ โดยการจัดสว่น
ราชการประจ าจังหวดัทีเ่ป็นตวัแทนของ
กระทรวงทีแ่ทจ้รงิในราชการบรหิารสว่น
ภมูภิาค และท าหนา้ทีป่ระสานแนว
ระนาบ (Cross-function) ระหวา่ง
การศกึษาทกุระดบัและทกุประเภท 
ตลอดจนการเชือ่มโยง บรูณาการ และ
ประสานความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นใน
จังหวดั 

• ประสานและบรูณาการการพฒันา
การศกึษาทกุระดบั ทกุประเภท ใน
รปูแบบคณะกรรมการทีม่าจากทกุภาค
สว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน ภาค
ประชาสงัคม และประชาชน 

• ปรับปรงุกฏหมายการมอบอ านาจใน
ภารกจิทีต่อ้งด าเนนิการในจังหวดัให ้
ผูว้า่ราชการจังหวดั ผูแ้ทนสว่นราชการ
ในจังหวดัและภาค และคณะกรรมการ
ในระดบัจังหวดัใหเ้หมาะสม 

• ก าหนดบทบาทและยทุธศาสตรก์าร
พฒันาภาคและจังหวดัใหส้อดคลอ้งกบั
ศกัยภาพและโอกาสของพืน้ที ่ที่
เชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัทศิทางการ
พฒันาประเทศ นโยบายและ
ยทุธศาสตรข์องกระทรวง ยทุธศาสตร์
การพฒันาภาคและจังหวดั รวมทัง้การ
พฒันาดา้นอืน่ๆ  

• จัดท าแผนพฒันาการศกึษจังหวดัแบบ
บรูณาการ ทีต่อ้งผา่นกระบวนการรว่ม
คดิรว่มท าจากภาคสว่นตา่งๆ 

• จัดกรอบการประเมนิผลปฏบิตัริาชการ 
(Performance Agreement) โดยท า
ขอ้ตกลงความรว่มมอืในการท างาน 
แผนงาน/โครงการและลงนามรว่มกนั 
และก าหนดตวัชีว้ดัในการด าเนนิงานใน

ลกัษณะตวัชีว้ดัรว่ม (Joint KPI) 

• โครงสรา้งทีม่คีวามเป็น
เอกภาพของการบรหิารจัดการ 
สอดคลอ้งกบัระเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ มผีลสมัฤทธิ์
และความคุม้คา่ตามภารกจิ มี
ระบบธรรมาภบิาลและกลไก
ตรวจสอบการจัดการศกึษาและ
การใชท้รัพยากรทางการศกึษา 

• มลี าดบัชัน้ของการบรหิาร
จัดการและสายบงัคบับญัชาที่
ชดัเจน มผีูร้ับผดิชอบตอ่ผล
การปฏบิตังิานในทกุระดบั 
(Accountability) และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่ง
สม า่เสมอ 

• การขบัเคลือ่นภารกจิและ
ยทุธศาสตรข์องกระทรวงสูก่าร
ปฏบิตัมิคีวามสอดคลอ้งเป็น
แนวเดยีวกนั (Strategic 
Alignment) การจัดสรร
งบประมาณตามยทุธศาสตร์
และเป้าหมายรว่มกนัของ
กระทรวงทีใ่หค้วามส าคญักบั
การจัดสรรงบประมาณเชงิพืน้ที ่

• ปฏริปูระบบบรหิารงานบคุคลให ้
มมีาตรฐาน สามารถขจัดความ
เหลือ่มล ้า มกีารตรวจสอบ
ถว่งดลุและเป็นกลางทางการ
เมอืง และสนับสนุนใหบ้คุลากร
ไดร้ับการพฒันาอยา่งเป็นระบบ

และตอ่เนือ่ง 

๒. หลักการ
บรหิารจัดการ
เชงิพืน้ที ่

๓. หลักการบรหิาร
จัดการแบบมสีว่นรว่ม 

๑. หลักการ
บรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ี

การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 

เนน้ความเป็นเอกภาพของการบรหิารจัดการ มคีวามสอดคลอ้งกบัระเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ โดยสรา้งระบบราชการและโครงสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิต์าม
ภารกจิของรัฐ เป็นการบรหิารราชการแบบบรูณาการทีม่เีป้าหมายเพือ่ประโยชนส์ขุของ
ประชาชน 

๑. หลักการบรหิาร 
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี 

การบรหิารจัดการแบบบรูณาการในพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบับรบิทและประชาชนในเขตจังหวดั 
โดยการเชือ่มโยงและประสานความรว่มมอืระหวา่งภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน ภาคประชา
สงัคมและประชาชนในการตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตรก์ระทรวงศกึษาธกิาร 
รวมทัง้การพฒันาและแกไ้ขปัญหาเฉพาะพืน้ที ่

๒. หลักการบรหิาร

จัดการเชงิพืน้ที ่ 

ยดึหลกัประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยการสนับสนุนใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มด าเนนิการใน
ภาครัฐและสว่นรว่มในการประเมนิผลการบรกิารภาครัฐ เพือ่น าไปสูก่ารปรับปรงุการบรหิาร
ภาครัฐใหป้ระชาชนไดร้ับบรกิารทีด่แีละตอบสนองตอ่ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
แทจ้รงิ 

๓. หลักการบรหิารจัดการ
แบบมสีว่นรว่ม  
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๑) หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
เน้นควำมเป็นเอกภำพของกำรบริหำรจัดกำร มีควำมสอดคล้องกับระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดิน โดยสร้ำงระบบรำชกำรและโครงสร้ำงที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมภำรกิจของรัฐ เป็นกำร
บริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรที่มีเป้ำหมำยเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยมีแนวทำงดังนี้ 

(๑) โครงสร้ำงที่มีควำมเป็นเอกภำพของกำรบริหำรจัดกำร สอดคล้องกับระเบียบบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน มีผลสัมฤทธิ์และควำมคุ้มค่ำตำมภำรกิจ มีระบบธรรมำภิบำลและกลไกตรวจสอบกำรจัด
กำรศึกษำและกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ 

(๒) มีล ำดับชั้นของกำรบริหำรจัดกำรและสำยบังคับบัญชำที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบต่อผลกำร
ปฏิบัติงำนในทุกระดับ (Accountability) และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

(๓) กำรขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกระทรวงสู่กำรปฏิบัติมีควำมสอดคล้องเป็นแนว
เดียวกัน (Strategic Alignment) กำรจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยร่วมกันของกระทรวง
ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรรงบประมำณเชิงพ้ืนที่ 

(๔) ปฏิรูประบบบริหำรงำนบุคคลให้มีมำตรฐำน สำมำรถขจัดควำมเหลื่อมล้ ำ มีกำรตรวจสอบ
ถ่วงดุลและเป็นกลำงทำงกำรเมือง และสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 

๒) หลักกำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่  
กำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรในพ้ืนที่ให้เหมำะสมกับบริบทและประชำชนในเขตจังหวัด 

โดยกำรเชื่อมโยงและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคมและประชำชน
ในกำรตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะ
พ้ืนที ่โดยมีแนวทำงดังนี้ 

(๑) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยยึดพ้ืนที่เป็นฐำน (Cluster – based , Area–based)  
ทั้งระดับภำค ระดับจังหวัด และพ้ืนที่พิเศษ โดยกำรจัดส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดที่เป็นตัวแทนของกระทรวง 
ที่แท้จริงในรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค และท ำหน้ำที่ประสำนแนวระนำบ (Cross-function) ระหว่ำงกำรศึกษำ 
ทุกระดับและทุกประเภท ตลอดจนกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในจังหวัด 

(๒) ประสำนและบูรณำกำรกำรพัฒนำกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท  ในรูปแบบ
คณะกรรมกำรที่มำจำกทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคธุรกิจเอกชน ภำคประชำสังคม และประชำชน 

(๓) ปรับปรุงกฏหมำยกำรมอบอ ำนำจในภำรกิจที่ต้องด ำเนินกำรในจังหวัดให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัด ผู้แทนส่วนรำชกำรในจังหวัดและภำค และคณะกรรมกำรในระดับจังหวัดให้เหมำะสม 

(๔) ก ำหนดบทบำทและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภำพและ
โอกำสของพ้ืนที่ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวง ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคและจังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำนอ่ืนๆ  

(๕) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษจังหวัดแบบบูรณำกำร ที่ต้องผ่ำนกระบวนกำรร่วมคิดร่วมท ำ
จำกภำคส่วนต่ำงๆ 

(๖) จัดกรอบกำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำร (Performance Agreement) โดยท ำข้อตกลง
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน แผนงำน/โครงกำรและลงนำมร่วมกัน และก ำหนดตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนใน
ลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) 
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๓) หลักกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม  
ยึดหลักประชำชนเป็นศูนย์กลำง โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมด ำเนินกำรในภำครัฐ

และส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำรบริกำรภำครัฐ เพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงกำรบริหำรภำครัฐให้ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ดีและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง พ้ืนที ่โดยมีแนวทำงดังนี้ 

(๑) มีกลไกหรือรูปแบบและวิธีกำรท ำงำนในกำรสนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือทั้ง
ในส่วนกลำง เขตพ้ืนที่ และส่วนภูมิภำค 

(๒) จัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงท่ีจะสื่อสำรกับประชำชนในรูปแบบที่หลำกหลำย  
(๓) ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือในรูปแบบภำคีหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน  (Public – 

Private Partnership: PPP)  
(๔) เปิดโอกำสให้ภำคเอกชนและภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำแข่งขันในกำรจัดกำรศึกษำหรือบริกำร

สำธำรณะแทนรัฐ (Contestability) 
 

๔.๒ กำรออกแบบโครงสร้ำงและระบบงำน 
๑) ควำมประหยัด  ไม่เพ่ิมอัตรำก ำลัง ต ำแหน่ง และงบประมำณ 
๒) ควำมมีประสิทธิภำพ  จัดโครงสร้ำงและระบบงำนให้สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจของ

กระทรวงศึกษำธิกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้เกิดกำรประสำนงำนทั้งแนวดิ่งและแนวรำบ มีควำมคล่องตัว
ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรประชำชน รวมทั้งสำมำรถวัดควำมส ำเร็จได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

๓) กำรบูรณำกำร  ด ำเนินงำนโดยยึดพ้ืนที่เป็นหลักในกำรพัฒนำร่วมกับทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำร
จัดกำรศึกษำเป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวง และท้องถิ่น 
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๔.๓ กำรจ ำแนกบทบำทภำรกิจให้มีควำมชัดเจน 
๑) งำนตำมยุทธศำสตร์ (Agenda  based)  กำรปฏิบัติงำนตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย หรือ

ภำรกิจที่มอบหมำยเป็นพิเศษ 
๒) งำนประจ ำตำมหน้ำที่ (Function  based)  กำรปฏิบัติงำนประจ ำหรืองำนตำมหน้ำที่ปกติ

ของส่วนรำชกำร ได้แก่ งำนตำมกฎหมำย กฎ มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยของรัฐบำล 
๓) งำนหลำยจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน (Cluster  based)  กำรปฏิบัติงำนที่ต้องก ำกับติดตำม 

ประสำนและร่วมมือ หรือกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติงำนหลำยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๔) งำนในพื้นที่จังหวัด (Area  based)  กำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือผลสัมฤทธิ์ร่วมกัน 
๕) งำนกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือ (Participation & Collaboration)  กำรปฏิบัติงำน

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมตำมนโยบำยประชำรัฐ หรืองำนอ่ืนซึ่งภำครัฐพึงท ำงำนร่วมกับท้องถิ่น ภำคประชำชน 
ภำคเอกชน หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์อื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

•การปฏบัิตงิานตามยทุธศาสตร ์นโยบาย หรอื
ภารกจิทีม่อบหมายเป็นพเิศษ

งานตามยทุธศาสตร ์
(Agenda  based)

•การปฏบัิตงิานประจ าหรอืงานตามหนา้ทีป่กติ
ของสว่นราชการ ไดแ้ก ่งานตามกฎหมาย กฎ 
มตคิณะรัฐมนตร ีนโยบายของรัฐบาล

งานประจ าตามหนา้ที ่
(Function  based) 

•การปฏบัิตงิานทีต่อ้งก ากับตดิตาม ประสานและ
รว่มมอื หรอืการบรูณาการการปฏบัิตงิานหลาย
จังหวัดทีม่พีืน้ทีต่ดิตอ่กัน

งานหลายจังหวดัทีม่พีืน้ที่
ตดิตอ่กนั

(Cluster  based) 

•การปฏบัิตงิานในพืน้ทีจั่งหวัดเพือ่ผลสัมฤทธิ์
รว่มกัน

งานในพืน้ทีจ่งัหวดั 
(Area  based) 

•การปฏบัิตงิานสง่เสรมิการมสีว่นรว่มตาม
นโยบายประชารัฐ หรอืงานอืน่ซึง่ภาครัฐพงึ
ท างานรว่มกับทอ้งถิน่ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน หรอืองคก์รสาธารณประโยชนอ์ืน่

งานการมสีว่นรว่มและ
ความรว่มมอื 

(Participation & 
Collaboration)  

ขับเคลือ่นงานการศกึษา
ของประเทศใหเ้กดิ

ผลสมัฤทธิต์ามนโยบาย
และยทุธศาสตรข์อง

กระทรวงศกึษาธกิาร และ
ประสานความรว่มมอืใหเ้กดิ
การบรูณาการรว่มกนั มี
ระบบการก ากบั ตดิตาม
ประเมนิผล ตรวจสอบและ
ถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สามารถตอบสนอง

ยทุธศาสตรช์าต ิรวมทัง้การ
พัฒนาและแกไ้ขปัญหา
เฉพาะพืน้ที ่เพือ่การ

ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาที่
รวดเร็ว ทั่วถงึ และเทา่
เทยีม เกดิประโยชนต์อ่
ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ คร ู
บคุลากรทางการศกึษา 
ประชาชน สงัคมพงึพอใจ 
ประเทศไดค้นมคีณุภาพ 
สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมี
ความสขุ และน าไปสูก่าร
บรรลวุสิยัทัศนร์ะยะยาวของ

ประเทศ   

"ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื" 

การจ าแนกบทบาทภารกจิ 
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๕.กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
 

 
 
 
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป

กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙  
 

๕.๑ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 
๑) องค์ประกอบ 

(๑) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร   เป็นกรรมกำร 
(๓) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  เป็นกรรมกำร 
(๔) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   เป็นกรรมกำร 
(๕) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ   เป็นกรรมกำร 
(๖) เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ     เป็นกรรมกำร 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร    เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
๒) อ ำนำจหน้ำที่ 

(๑) ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด 
(๒) วำงแผนงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือ

จังหวัด 
(๓) พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่หน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค

หรือจังหวัด 
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(๔) แต่งตั้ง โอน หรือย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ปฏิบัติงำนใน
ต ำแหน่งต่ำง ๆ ในหน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด ทั้งนี้ ตำมประเภทหรือ
ระดับต ำแหน่งที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

(๕) สั่งให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำงๆใน
หน่วยงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำคหรือจังหวัด หยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

(๖) แตง่ตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนได้ตำมควำมจ ำเป็น 
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนตำมข้อ ๗ (๗)   
(๘) เชิญข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏิบัติงำนอ่ืนในหน่วยงำนของรัฐ หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องมำสอบถำมข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสำรจำกหน่วยงำนของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 

ในระหว่ำงที่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งต่ำง 
ๆ ถูกสั่งให้หยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม (๕) บุคคลนั้นไม่อำจได้รับเงินค่ำตอบแทน
หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในต ำแหน่งที่ถูกสั่งให้หยุดกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือถูกสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่งนับแต่วันที่
ได้รับทรำบค ำสั่ง 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ก ำหนดให้องค์กรใดมีอ ำนำจหน้ำที่ตำม (๔) มิให้น ำบทบัญญัตินั้นมำใช้บังคับแก่องค์กรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังกล่ำว 

ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค 

คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนตำมข้อ ๒ (๖) และให้กำรเบิกจ่ำยเบี้ยประชุมเป็นไปตำม
พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยเบี้ยประชุมกรรมกำร และกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรอ่ืน 
ๆ ที่จ ำเป็น ให้เบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบของทำงรำชกำร โดยเบิกจ่ำยจำกงบประมำณของส ำนักงำน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษำธิกำร 
 

๕.๒ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) 
๑) องค์ประกอบ 

(๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) ศึกษำธิกำรภำคในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
(๓) ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อำชีวศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริม
กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เป็นกรรมกำร 

(๔) ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ประธำนสภำอุตสำหกรรมจังหวัด ประธำน
หอกำรค้ำจังหวัด ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมกำร 

(๕) ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนสองคน 
เป็นกรรมกำร 
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(๖) ผู้แทนข้ำรำชกำรครูในท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนสองคน 
เป็นกรรมกำร 

(๗) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งจำกผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กฎหมำย ด้ำนบริหำรงำนบุคคล หรือด้ำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค จ ำนวนไม่เกินสำมคน เป็นกรรมกำร 

(๘) ศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ส ำหรั บกรุ ง เทพมหำนคร  ให้ คณะกรรมกำรขับ เคลื่ อนกำรปฏิ รู ปกำรศึ กษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคท ำหน้ำที่เป็น กศจ. 

 
๒) อ ำนำจหน้ำที่ 

(๑) ก ำหนดยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท ประสำนและส่งเสริมกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบ  
ที่หลำกหลำยในจังหวัด 

(๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 
(๓) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและตัวชี้วัดในกำร

ด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในจังหวัด 

(๔) เสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในจังหวัดต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคเพ่ือใช้อ ำนำจ
ตำมข้อ ๒ (๔) 

(๕) ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 

(๖) วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดและพิจำรณำเสนอแนะกำรจัดสรรงบประมำณให้แก่
สถำนศึกษำ 

(๗) เสนอคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคเพ่ือ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนเพ่ือช่วยเหลือกำรปฏิบัติงำนของ กศจ. ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคมอบหมำย 
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- ให้ยุบเลิกคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและกฎหมำยว่ำ

ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำของแต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติและกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้นๆ ตำมค ำสั่งนี้ 

- ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ และให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ของจังหวัดนั้นๆ ตำมค ำสั่งนี้ 
 

 
๓) อ ำนำจหน้ำที่ คณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดิม) 

มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ประสำน ส่งเสริม และสนับสนุนสถำนศึกษำเอกชนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนและส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบัน
ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับอ ำนำจหน้ำที่ที่ระบุไว้ข้ำงต้น (พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๓๖) 

 
๔) อ ำนำจหน้ำที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดิม) 

มีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  (พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๓) 

(๑) พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ รวมทั้งกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้สอดคล้อง
กับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

(๒) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(๓) ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

(๔) พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร กำรอุทธรณ์ และกำร 
ร้องทุกข์ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ กำรปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำร และกำรยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(๖) ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
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(๗) จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

(๘) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ.  

(๙) พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ไม่อยู่ในอ ำนำจ
และหน้ำที่ของผู้บริหำรของหน่วยงำนกำรศึกษำ  

(๑๐) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอ่ืน หรือตำมที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมำย 
 

 
๕.๓ คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (อกศจ.) 

๑) องค์ประกอบ 
(๑) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็น กศจ.    เป็นประธำนอนุกรรมกำร 
(๒) บุคคลซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจำกผู้ซึ่งเป็น กศจ. จ ำนวนสองคน  เป็นอนุกรรมกำร 
(๓) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ  เป็นอนุกรรมกำร 

ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้งจ ำนวนสองคน      
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่ง กศจ. แต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกินสำมคน  เป็นอนุกรรมกำร 
(๕) ศึกษำธิกำรจังหวัด      เป็นอนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒) อ ำนำจหน้ำที่ 
เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน

จังหวัด ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก กศจ. (ข้อ ๘) 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

๖.กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค  
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของ

กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ 
 

๖.๑ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑-๑๘  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธภ.สป.) 
๑) อ ำนำจหน้ำที่ 

ให้มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค จ ำนวนสิบแปดภำค สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมบัญชีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด เพ่ือปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรศึกษำในระดับภำคและจังหวัดโดยกำรอ ำนวยกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำกำรศึกษำแบบร่วมมือและบูรณำกำรกับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
และหน่วยงำนอื่นหรือภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่นั้นๆ และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดยุทธศำสตร์และบทบำทกำรพัฒนำภำคต่ำง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศ นโยบำยและยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
กำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตำมศักยภำพและโอกำสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

(๒) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ 
(๓) ก ำกับดูแล ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
(๔) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ

ยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(๕) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำง

บูรณำกำรในระดับพื้นท่ีของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชำชนเป็นหลัก 
(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมำย 

๒) กำรบริหำรงำน 
(๑) ให้มีศึกษำธิกำรภำค เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงใน

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร โดยอำจให้มี รองศึกษำธิกำรภำค 
จ ำนวนไม่เกินหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรภำค 

(๒) ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรภำคและรองศึกษำธิกำรภำค  
จำกข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำรตำมท่ีปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเสนอ 

ทั้งนี้กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจั้งตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รวมทั้งแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค และรองศึกษำธิกำรภำค ตำมค ำสั่งดังนี้ 

- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง จัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป ๓๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่
ศึกษำธิกำรภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป ๓๙๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
รองศึกษำธิกำรภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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๓) ที่ตั้ง พื้นที่รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค และรองศึกษำธิกำรภำค 
ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง พืน้ทีร่บัผดิชอบ ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธกิำรภำค 

๑ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑ 

จังหวัดปทุมธำน ี
เลขท่ี ๙ ถนนเทศปทุม 
ต ำบลบำงปรอก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๐๐๐ 
โทร ๐๒-๕๘๑๑๓๙๑  
โทรสำร ๐๒-๕๘๑-๑๓๙๕ 

๑) จนนทบุรี  
๒) ปทุมธำนี  
๓) พระนครศรีอยุธยำ  
๔) สระบุรี 

นำยดิศกุล  เกษมสวัสดิ ์
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๘๕๑-๒๕๙๒ 

นำยนิธบิดี  
เที่ยงวรรณกำนต ์
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๕-๙๗๕-๓๓๓๓ 

๒ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๒ 

จังหวัดลพบรุ ี
บริเวณวงเวียนเทพสตรี 
อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
๑๕๐๐๐ 
โทร ๐๓๖-๔๑๑-๑๕๗ 
โทรสำร ๐๓๖-๔๑๒-๕๒๐ 

๑) ชัยนำท  
๒) ลพบุรี 
๓) สิงห์บุรี 
๔) อ่ำงทอง 

นำยอนนัต์ ระงับทกุข ์
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๙-๘๙๐-๓๙๒๐ 

นำงวัลลีย์ ศรีรตัน ์
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๓๒๔-๓๙๓๐ 

๓ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๓ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๖) 

จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๔๑๐/๑ ถนนมรุพงษ์ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
๒๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๕๑๗-
๒๘๐,๐๓๘-๕๑๑-
๓๖๓,๐๓๘-๕๑๑-
๓๖๒,๐๓๘-๕๑๑-๓๘๗ 
โทรสำร ๐๓๘-๕๑๗-๒๗๙ 

๑) ฉะเชิงเทรำ 
๒) นครนำยก   
๓) ปรำจีนบุรี 
๔) สมุทรปรำกำร 
๕) สระแก้ว 

นำงจินตนำ มีแสงพรำว 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
มือถือ ๐๘๔-๗๐๐-๙๘๕๔ 

 นำยธีรวัฒน์  วรรณนุช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๖ 
มือถือ  ๐๙๕-๕๙๒-๐๐๙๘ 

๔ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๔ 

จังหวัดรำชบุร ี
๗ ถนนไกรเพชร อ ำเภอ
เมือง จังหวัดรำชบุรี 
๗๐๐๐๐ 
โทร ๐๓๒-๓๓๗-
๓๔๓,๐๓๒-๓๑๐-
๙๓๙,๐๓๒-๓๑๐-๖๑๗  
โทรสำร ๐๓๒-๓๒๓-๓๘๔ 

๑) กำญจนบุรี   
๒) นครปฐม 
๓) รำชบุรี 
๔) สุพรรณบุรี 

นำยกฤตชัย  อรณุรตัน์ 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๐-๖๖๕-๗๙๗๙ 

นำยสมศักดิ ์เรืองสุวรรณ 
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๔-๔๓๘๖๓๕๒ 

๕ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๕ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๑๐) 

จังหวัดเพชรบรุ ี
๓๐๐ ถ.ด ำเนินเกษม ต ำบล
คลองกระแชง อ ำเภอเมือง
เพชรบุรี   
จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ 
โทร. ๐๓๒-๔๐๐-๖๔๑  
โทรสำร ๐๓๒-๔๐๐-๒๖๐ 

๑) ประจวบคีรีขันธ์  
๒) เพชรบุรี 
๓) สมุทรสงครำม 
๔) สมุทรสำคร 

นำยศรีชัย  พรประชำธรรม 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
มือถือ ๐๘๔-๗๐๐-๙๘๕๒ 

ว่ำที่ ร.อ.วิสำร  ปัญญชณุห์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๑๐ 
มือถือ ๐๘๙-๐๑๓-๙๑๗๙ 

๖ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๖ 

จังหวัดสงขลำ 
๑๗๓ ถนนสงขลำ-นำทวี 
ต ำบลเขำรูปช้ำง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสงขลำ 
๙๐๐๐๐ 
โทร ๐๗๔-๓๒๑-๑๗๕ 
โทรสำร ๐๗๔-๔๔๓-๗๗๘ 

๑) ชุมพร 
๒) นครศรีธรรมรำช   
๓) พัทลุง 
๔) สุรำษฎร์ธำนี 

นำงเสำวนีย์  พนัสสรณ ์
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
มือถือ ๐๘๑-๙๑๖-๓๗๐๖ 

นำยพัฒนำ ชมเชย 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๓-๖๕๔-๓๘๘๐ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง พืน้ทีร่บัผดิชอบ ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธกิำรภำค 
๗ ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำร
ภำค ๗ 

จังหวัดภูเกต็ 
๓๓/๓๒ ถนนด ำรง ต ำบล
ตลำดใหญ่ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐  
โทร ๐๗๖-๒๑๒-๒๒๙ 
โทรสำร ๐๗๖-๒๒๒-๘๐๐ 
ต่อ ๑๐๒ 

๑) กระบี่ 
๒) ตรัง 
๓) พังงำ 
๔) ภูเก็ต 
๕) ระนอง 

นำงสุจิตรำ  พัฒนะภูม ิ
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๔-๗๐๐-๙๖๗๕ 

นำยสมพร ฉั่วสกุล 
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๓-๕๙๓-๕๘๗๙ 

๘ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๘ 

จังหวัดยะลำ 
๓ ถนนอำคำรสงเครำะห์ 
ต ำบลสะเตง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดยะลำ ๙๕๐๐๐ 
โทร ๐๗๓-๒๑๖-๑๒๙ 
โทรสำร ๐๗๓-๒๑๒-๓๒๓ 

๑) นรำธิวำส 
๒) ปัตตำนี 
๓) ยะลำ 
๔) สงขลำ 
๕) สตูล 

นำยวีระกุล  อรัณยะนำค 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๘๓๗-๗๐๐๓ 

นำยศรำวุธ อรรถำนรุักษ ์
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๘-๘๕๖-๔๕๙๑ 

๙ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๙ 

จังหวัดชลบุร ี
๑๑๑/๒๐๐ หมู่ท่ี ๑ ต ำบล
หนองไม้แดง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๐๕๔-๒๘๗ 
โทรสำร ๐๓๘-๐๕๔-๒๘๗ 

๑) จันทบุรี 
๒) ชลบุรี 
๓) ตรำด 
๔) ระยอง 

นำงนติย์  โรจน์รตันวำณิชย ์
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๔-๕๕๕-๔๙๘๕ 

นำยสมบรูณ์ อรณุพงษ ์
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๗๑๕-๘๑๒๓ 

๑๐ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๐ 

จังหวัดอดุรธำน ี
๑๐๐/๖ หมู่ ๔ ถนนนิตโย 
ต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุดรธำนี ๔๑๐๐๐ 
โทร ๐๔๒-๒๐๔-๑๔๗ 
โทรสำร ๐๔๒-๒๒๒-๗๐๒ 

๑) บึงกำฬ 
๒) เลย  
๓) หนองคำย  
๔) หนองบัวล ำภู  
๕) อุดรธำนี 

นำยชำญวทิย์  ทับสุวรรณ 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๘๙๑-๒๐๖๑ 

นำยประหยดั พิมพำ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๙๓๕-๑๙๔๖ 

๑๑ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๑ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๒๓) 

จังหวัดสกลนคร 
ถนนใสสว่ำง ต ำบลธำตุเชิง
ชุม อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 
โทร ๐๔๒-๗๑๒-๘๑๔ 
โทรสำร ๐๔๒-๗๑๔-๔๕๓ 

๑) นครพนม  
๒) มุกดำหำร  
๓) สกลนคร 

นำยอ ำนำจ วิชยำนุวตั ิ
ผู้ช่วยเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 
มือถือ  ๐๘๑-๘๖๖-๓๘๕๑ 

นำยเสถียร  แสนอุบล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๒๓ 
มือถือ ๐๘๓-๑๔๖-๕๘๕๙ 

๑๒ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๒ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๒๕) 

จังหวัดขอนแกน่ 
๑๐๐/๑ หมู่ท่ี ๑๕ ถนน
กสิกรทุ่งสร้ำง ต ำบลศิลำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๒๓๔-๘๓๖ 
โทรสำร  ๐๔๓-๒๔๔-๔๑๒ 
 
 
 

๑) กำฬสินธุ์  
๒) ขอนแก่น  
๓) มหำสำรคำม   
๔) ร้อยเอ็ด 

นำยประเสริฐ  หอมด ี
รองเลขำธิกำรส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
มือถือ ๐๘๑-๘๘๒-๗๓๕๗ 

นำยกติติ  บุญเชดิ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๒๕ 
มือถือ ๐๘๑-๗๖๘-๓๕๕๐ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง พืน้ทีร่บัผดิชอบ ศึกษำธิกำรภำค รองศึกษำธกิำรภำค 
๑๓ ส ำนักงำน

ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๓ 

จังหวัดอบุลรำชธำนี 
๔๔๐ หมู่ ๒๔ ถนนคลัง
อำวุธ  ต ำบลขำมใหญ่   
อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุบลรำชธำนี  
โทร.๐๔๕-๒๘๑-๒๙๕ 
โทรสำร ๐๔๕-๒๘๑-๒๙๕ 

๑) ยโสธร  
๒) ศรีสะเกษ  
๓) อ ำนำจเจริญ 
๔) อุบลรำชธำนี 

นำยบัณฑติย์  ศรพีุทธำงกูร 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๘๒๔-๕๐๓๕ 

นำยส ำเภำ  สมบูรณ ์
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๙๙๗-
๖๓๗๒,๐๘๑-๒๕๕-๗๒๗๗ 

๑๔ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๔ 

จังหวัดนครรำชสีมำ 
๕๔ ถนนสืบศิริ  ซอย ๓ 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครรำชสีมำ 
๓๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๔-๒๔๒-๔๔๗ 
โทรสำร ๐๔๔-๒๔๔-๔๖๔ 

๑) ชัยภูมิ  
๒) นครรำชสีมำ 
๓) บุรีรัมย์  
๔) สุรินทร์ 

นำยอรรถพล  ตรึกตรอง 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๙๐๖-๑๘๒๔ 

นำยสมเกียรติ แถวไธสง 
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๗๖๐-๗๕๘๖ 

๑๕ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๕ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
๒ ถนนห้วยแก้ว  
ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทร ๐๕๓-๒๒๑-๔๑๓ 
โทรสำร ๐๕๓-๒๑๔-๕๗๕ 

๑) เชียงใหม่ 
๒) แม่ฮ่องสอน 
๓) ล ำปำง 
๔) ล ำพูน 

นำยประเสริฐ  บุญเรือง 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๗-๘๗๘-๙๙๓๓ 

นำยประเทอืง ทรัพย์เกดิ 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร
พิเศษ รักษำกำรในต ำแหน่ง
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๑-๓๒๑-๕๕๗๑ 

๑๖ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๖ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๓๖) 

จังหวัดเชียงรำย 
๑๑๑๕/๒๓ ถนนไกรสรสิทธิ์ 
ต ำบลเวียง อ ำเภอเมือง
เชียงรำย 
จังหวัดเชียงรำย ๕๗๐๐๐ 
โทร ๐๕๓-๖๐๑-๔๕๑ 
โทรสำร ๐๕๒-๖๐๑-๔๕๐ 

๑) เชียงรำย  
๒) น่ำน 
๓) พะเยำ 
๔) แพร่ 

นำงสำวดุริยำ  อมตวิวัฒน ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๔๕๙-๘๙๘๘ 

 นำยค ำจันทร์  รตันอปุกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๓๖ 
มือถือ ๐๘๑-๗๑๗-๓๖๖๕ 

๑๗ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๗ 

จังหวัดพษิณุโลก 
ถนนเอกำทศรฐ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร ๐๕๕-๓๒๒-๖๖๒ 
โทรสำร ๐๕๕-๓๒๒-๖๖๓ 

๑) ตำก 
๒) พิษณุโลก 
๓) เพชรบูรณ์  
๔) สุโขทัย   
๕) อุตรดิตถ์ 

นำยพษิณุ  ตุลสุข 
ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร 
มือถือ ๐๘๑-๘๔๙-๗๗๙๙ 

นำยวีระ เมืองช้ำง 
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ 
มือถือ ๐๘๔-๔๓๘-๖๓๕๓ 

๑๘ ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำร
ภำค ๑๘ 
(ส ำนักงำน 
เขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ
เขต ๔๑) 

จังหวัดก ำแพงเพชร 
๔๑ ถนนเทศำ ๑ ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัด
ก ำแพงเพชร ๖๒๐๐๐ 
โทร ๐๕๕-๗๑๓-๗๖๓ -๔    
โทรสำร ๐๕๕-๗๑๖-๖๓๖ 

๑) ก ำแพงเพชร 
๒) นครสวรรค์ 
๓) พิจิตร 
๔) อุทัยธำนี 

นำงสำวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ 
รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครุและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
มือถือ ๐๘๔-๗๐๐-๙๖๗๗ 

นำยสงวนศักดิ์   
เศรษฐีธญัญำหำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๔๑ 
มือถือ ๐๘๑-๓๒๔-๙๕๗๙ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

๖.๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ศธจ.สป.) 

๑) อ ำนำจหน้ำที่ 
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ตำมที่

กฎหมำยก ำหนด กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ  
ที่มอบหมำย 

(๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และกำรปฏิบัติงำนรำชกำรให้
เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด และตำมที่คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด
มอบหมำย 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับจังหวัด 
(๓) สั่งกำร ก ำกับ เร่งรัด ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน

และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(๔) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนในลักษณะ

ตัวชี้วัดร่วมของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
(๕) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง

ปฏิบัติภำรกิจเกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของกระทรวงศึกษำธิกำร และประสำนงำนต่ำง ๆ ในระดับจังหวัด 
 
ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและอ ำนำจ

หน้ำที่ของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เฉพำะงำนที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ไปเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของศึกษำธิกำรจังหวัด 
 

๒) อ ำนำจหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (เดิม) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  (พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๒๔) มีอ ำนำจหน้ำที ่
(๑) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรที่เป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่

กำรศึกษำและตำมที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมอบหมำย  
(๒) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้ง และกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอ่ืนที่อยู่ในอ ำนำจและ

หน้ำที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(๓) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำน

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(๔) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน

กำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(๕) จัดท ำทะเบียนประวัติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(๖) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำ และเกณฑ์กำรประเมินผลงำนส ำหรับ

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
(๗) ประเมินคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลและจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลเสนอ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. ต่อไป 
(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอ่ืน หรือตำมที่ ก.ค.ศ. 

มอบหมำย 
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๓) กำรบริหำรงำน 
(๑) ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงใน

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค โดยอำจให้มี รองศึกษำธิกำร
จังหวัด จ ำนวนไม่เกินหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

(๒) ให้ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรแต่งตั้งศึกษำธิกำรจังหวัดและรองศึกษำธิกำรจังหวัดจำก
ข้ำรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร 

(๓) ในระหว่ำงที่ยังมิได้มีกำรจัดตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำหรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเขต ๑ ในจังหวัดต่ำง ๆท ำหน้ำที่เป็นส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลำงก่อน แล้วแต่กรณี 

กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ด ำเนินกำรจั้งตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รวมทั้งแต่งตั้งข้ำรำชกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค และรองศึกษำธิกำรภำค ตำมค ำสั่งดังนี้ 

 -ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจัวหวัด 
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป ๓๘๙/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่
ศึกษำธิกำรภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

-ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่  สป 406/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่
ศึกษำธิกำรจังหวัด ลงวันที่ 25 มีนำคม 2559  

-ค ำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สป 407/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติหน้ำที่รอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด ลงวันที่ 25 มีนำคม 2559 
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๔) ที่ตั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (๗๗ จังหวัด) 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดกระบี ่  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำกระบี ่ 
ถนนกระบี่ ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐ 
โทร. ๐๗๕-๖๑๑๑๘๒ 
      ๐๗๕-๖๑๒-๕๘๕   
โทรสำร  ๐๗๕-๖๒๒๑๐๑ 
           ๐๗๕-๖๑๒๐๕๘ 

ว่ำที่ ร.ต. นรนิทร์ สำโร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศึกษำเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
กระบี่ 

นำยศังกร  รักชูชืน่ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๓ 

๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัด 
กรุงเทพมหำนคร  
  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำกรุงเทพมหำนคร 
ถนนศรีอยุธยำ เขตรำชเวที 
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร ๐๒-๓๕๔-๕๒๕๒  
โทรสำร ๐๒-๓๕๔๕๒๕๓ 

นำยสมยศ  ศิรบิรรณ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กรุงเทพมหำนคร 

ว่ำที่ ร.ต.อำนนท์ สุขภำคกิจ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 

๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดกำญจนบุร ี  
  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำกำญจนบุรี เขต ๑ 
ถนนแม่น้ ำแม่กลอง ต ำบลปำกแพรก 
อ ำเภอเมือง ฯ จังหวัดกำญจนบุรี 
๗๑๐๐๐ 
โทร ๐-๓๔๕๖-๔๓๓๐   
โทรสำร ๐-๓๔๖๒-๓๐๐๖ 

นำยอนนัต์  กัลปะ  
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๑  

นำยอภิชัย ท ำมำน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๒ 

๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดกำฬสินธุ ์  
  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำกำฬสนิธุ์ เขต ๑  
ถนนสนำมบิน ต ำบลกำฬสินธุ์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 
๔๖๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๘๑๑-๒๑๑  
โทรสำร ๐๔๓-๘๑๒-๙๖๕ 

นำยกติตพิศ  พลพิลำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต ๑  

นำยครรชติ วรรณชำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ 
เขต ๓  

๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดก ำแพงเพชร  

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำก ำแพงเพชร เขต ๑ 
๓๒๘ หมู่ ๗  ถ.ก ำแพงเพชร-สุโขทัย 
ต ำบลหนองปลิง อ ำเภอเมือง
ก ำแพงเพชร จังหวัดก ำแพงเพชร 
๖๒๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๕๕-๗๐๕-๑๒๓-๘  
โทรสำร ๐๕๕-๗๐๕-๑๒๒ 

นำยรมย์  พะโยม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ก ำแพงเพชร เขต ๑  

นำยเจริญ จ ำรัสกลำง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ก ำแพงเพชร เขต ๒ 

๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดขอนแกน่  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำขอนแกน่ เขต ๑ 
๒๖๔ ถนนศูนย์รำชกำร ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
๔๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๒๔๖-๖๖๓-๕  
โทรสำร ๐๔๓-๒๓๖-๕๓๐  

นำยเชิดศักดิ์ ศรีสง่ำชัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต ๑ 

นำยณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต ๕ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดจนัทบุร ี  
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำจันทบุรี เขต ๑ 
๑ ถนนตำกสิน ต ำบลตลำด  
อ ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ 
โทรศัพท์. ๐๓๙-๓๒๑-๐๘๘  
โทรสำร.๐๓๙-๓๒๔-๒๑๒ 

นำยมนตรี ทดัเทยีม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี 
เขต ๑ 

นำงสุดำ สุขอ่ ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี 
เขต ๒ 

๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำฉะเชิงเทรำ เขต ๑ 
๑๑ หมู่ท่ี ๑ ถนนเลี่ยงเมือง ต ำบล
บำงตีนเป็ด อ ำเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ๒๔๐๐๐ 
โทร ๐๓๘-๙๘๑-๔๓๒  
โทรสำร ๐๓๘-๙๘๑-๖๒๗ 

นำยกวนิทร์เกียรติ  นนธ์พละ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๑ 

นำยตั้ง อสิพงษ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ฉะเชิงเทรำ เขต ๒ 

๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดชลบุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำชลบุรี เขต ๑ 
๑๖๒/๖ หมู่ ๒ ถนนพระยำสัจจำ 
ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
โทร.๐๓๘-๒๗๔๑๒๐, ๒๗๒๐๖๒ 
โทรสำร ๐๓๘-๒๗๖๗๖๖  

นำยวสนัต์  นำวเหนียว 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี 
เขต ๑ 
 

นำยวิชัย พวงภำคีศิริ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี 
เขต ๓ 

๑๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดชัยนำท  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำชัยนำท 
เลขท่ี ๑ ถนนวิเชียรปรำกำร อ ำเภอ
เมือง จังหวัดชัยนำท ๑๗๐๐๐ 
โทร. ๐๕๖-๔๑๑-๖๓๙   
โทรสำร. ๐๕๖-๔๑๑-๕๖๐ 

นำงสำวศศิธร วงษ์เมตตำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท 

นำยวิระ แข็งกสกิำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๓ 
 

๑๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดชัยภูม ิ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำชัยภูมิ เขต ๑  
ถนนสนำมบิน อ ำเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐  
โทร ๐๔๔-๘๑๑-๖๕๒ 

นำยธนชน มุทำพร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ
เขต ๑ 

นำยอดุมชัย ชัยจุฑำภัค 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๐ 
 

๑๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดชุมพร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำชุมพร เขต ๑ 
๖๐/๑ หมู่ท่ี ๕  ต ำบลขุนกระทิง  
อ ำเภอเมืองชุมพร 
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๙๐ 
โทร.  ๐๗๗-๕๗๖-๒๕๓  
โทรสำร ๐๗๗-๕๗๖-๒๕๓ ต่อ ๒๙ 

นำยวัลลพ สงวนนำม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร
เขต ๑ 

นำยวิรตัน์ สกณุำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร 
เขต ๒ 

๑๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดั เชียงรำย
  
 
  

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำเชียงรำย เขต ๑  
ถนนสนำมบิน ต ำบลเวียง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย  
๕๗๐๐๐  
โทร.๐๕๓-๗๑๗-๐๕๐  
โทรสำร.๐๕๓-๗๑๓-๖๖๘ 

นำยนพรตัน์ อูท่อง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 
เขต ๑ 

นำยประถม เชื้อหมอ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 
เขต ๒ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๑๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

กำรจังหวดัเชียงใหม่  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำเชียงใหม่ เขต ๑  
อำคำรอ ำนวยกำรกลำง ชั้น ๔ ศำลำ
กลำงจังหวัดเชียงใหม่  
ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่
โทร ๐๕๓-๑๑๒-๓๓๓ 

นำยทวนทอง ศรีสวัสดิ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ 
เขต ๑ 

นำยสิทธิชยั มูลเขียน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๔ 

๑๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัตรัง  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำตรัง เขต ๑ 
๑๙๓ หมู่ ๑๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน 
ต ำบลโคกหล่อ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ตรัง ๙๒๐๐๐ 
โทร ๐๗๕-๕๗๒-๐๒๗ , ๐๗๕-๕๗๒-
๐๖๖ โทรสำร ๐๗๕-๒๒๔-๙๔๗ 

นำยฉลอง พูลสุทธิ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง 
เขต ๑ 

นำยเชวง วัฒนธีรำงกูร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๒ 

๑๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัตรำด  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำตรำด เขต ๑ 
๓๕๖ หมู่ ๒ ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอ
เมืองตรำด จังหวัดตรำด  
๒๓๐๐๐  โทร ๐๓๙-๕๑๐-๑๐๓ 

นำยวัลลภ รองพล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นำยวรวทิย์ พรหมคช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๗ 

๑๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัตำก  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำตำกเขต ๑ 
๑๐/๑ ต ำบลหนองหลวง อ ำเภอ
เมือง จังหวัดตำก ๖๓๐๐๐  
โทร.๐๕๕-๕๑๔-๒๓๔  
โทรสำร ๐๕๕-๕๑๓-๐๒๘ 

นำยสมวุฒิ ศรีอ ำไพ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก 
เขต ๑ 

นำยอโณทัย ไทยวรรณศรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตำก  
เขต ๒ 

๑๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดันครนำยก
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครนำยก 
เลขท่ี ๑๘๒/๘๙  ถนนสุวรรณศร 
ต ำบลท่ำช้ำง อ ำเภอเมือง  
จังหงวัดนครนำยก ๒๖๐๐๐  
โทร ๐๓๗-๓๑๓-๖๒๘ 

นำยไพจติ ไชยฤทธิ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครนำยก 

นำยธนญัชัย สำยสุด 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๗ 
 

๑๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดันครปฐม  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครปฐม เขต ๑  
ถนนเพชรเกษม ต ำบลพระประโทน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
๗๓๐๐๐ โทรศัพท์ : ๐๓๔-๒๕๓-
๘๗๙ , ๐๓๔-๒๕๒-๙๓๑ 
โทรสำร : ๐๓๔-๒๕๔-๓๗๓ 

นำยอธิวฒัน์ พนัธป์ระชำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม 
เขต ๑ 

นำยไพฑูรย์ อรุณศรปีระดษิฐ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๔ 

๒๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดันครพนม  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครพนม เขต ๑  
เลขท่ี ๓๕ ถนนกลำงเมือง ต ำบลใน
เมือง อ ำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ๔๘๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๑๒-๓๓๗ - ๘ 
โทรสำร ๐๔๒-๕๑๑-๕๖๖ 

นำยเพิ่มพนู พงษ์พวงเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครพนม เขต ๑ 

นำยวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนครพนม 
เขต ๒ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๒๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

กำรจังหวดั
นครรำชสีมำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครรำชสีมำ เขต ๑  
ถนนเพชรมำตุคลำ  ต ำบลหัวทะเล  
อ ำเภอเมือง  จังหวัดนครรำชสีมำ 
๓๐๐๐๐ 
โทร ๐๔๔-๒๒๐-๙๔๓  
โทรสำร ๐๔๔-๒๒๐-๙๗๕ 

นำยไพศำล วุฑฒิลำนนท ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต ๑ 

นำยพิสิษฐ์ ชดกิ่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครรำชสีมำ เขต ๔ 

๒๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดั
นครศรธีรรมรำช  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครศรีธรรมรำช  
เขต ๑ 
๑๓๘ หมู่ท่ี ๘ ถนนศรีธรรมรำช 
ต ำบลโพธิ์เสด็จ อ ำเภอเมือง  
จงัหวัดนครศรีธรรมรำช ๘๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๖-๑๕๑  
โทรสำร ๐๗๕-๓๔๗-๓๕๖ 

นำยประหยดั อนุศิลป ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๑ 

นำยเสนอ ทองจีน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต ๔ 

๒๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดั
นครสวรรค ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนครสวรรค์ เขต ๑  
 ๓๔๗/๑ ถนนสวรรค์วิถี  
ต ำบลปำกน้ ำโพ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐  
โทร.๐๕๖-๒๒๒-๕๓๐  
โทรสำร ๐๕๖-๒๒๖-๑๘๗ 

นำยเพชรรตัน์ นิ่มพนัธุ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๑ 

นำยทองสุข อยู่ศร ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครสวรรค์ เขต ๒ 

๒๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดันนทบุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนนทบุรี เขต ๑  
ศูนย์รำชกำรจังหวัดนนทบุรี  
ถนนรัตนำธิเบศร์ | ตรงข้ำมสถำนี
ไทยคม โทร  ๐-๒๕๙๑-๑๓๐๑-๔ 

นำยก ำจัด คงหน ู
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี  
เขต ๑ 

นำยวีระพงศ์ เดชบญุ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓ 

๒๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดันรำธิวำส
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำนรำธิวำสเขต ๑ 
ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมือง  
จังหวัดนรำธิวำส ๙๖๐๐๐ 
โทร ๐๗๓-๕๓๒-๓๐๐ 

นำยประหยดั สุขขี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
นรำธิวำส เขต ๑ 

นำยธนู นนูน้อย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๕ 

๒๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัน่ำน  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำน่ำน เขต ๑  
๕๐๖ ถนนสุมนเทวรำช ต ำบลใน
เวียง อ ำเภอเมือง จังหวัดน่ำน 
๕๕๐๐๐ 
โทร ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙  
โทรสำร ๐-๕๔๗๑-๐๒๑๑ 
 
 
 
 
 

นำยชูเกียรติ ด่ำนธนะทรพัย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน 
เขต ๑ 

นำยชัชชัย ทบัทิมอ่อน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำน่ำน  
เขต ๒ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๒๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

กำรจังหวดับึงกำฬ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำบึงกำฬ  
เลขท่ี ๕๑๑ หมู่ ๗ ถนนชำญสินธุ์ 
ต ำบลวิศิษฐ์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดบึงกำฬ  ๓๘๐๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐-๔๒๔๙-๑๒๔๗ 
โทรสำร : ๐-๔๒๔๙-๑๑๘๐ ,  
๐-๔๒๔๙-๑๓๔๕ 

นำยธีรพงษ์ สำรแสน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำบึงกำฬ 

นำยปรำโมทย์ ภูมพินัธ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๑ 

๒๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดับรุีรัมย ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
บุรรีัมย์ เขต ๑ 
๕๐ ถนนอิสำณ  ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ 
โทร ๐๔๔-๖๑๑-๔๐๒  
โทรสำร ๐๔๔-๖๒๐-๒๗๗ 

นำยสุพจน์ เจียมใจ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ 
เขต ๑ 

นำยสมศักดิ์ ชอบท ำด ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำบุรีรัมย์ 
เขต ๒ 

๒๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดปทุมธำน ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำปทุมธำนี เขต ๑  
ถนนปทุมธำนี - สำมโคก อ ำเภอเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ๑๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒๕-๙๓๔-๔๑๓  
โทรสำร ๐๒๕-๙๓๔-๔๑๓ ต่อ ๔ 

นำยพัฒนะ งำมสูงเนนิ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี 
เขต ๑ 

นำยนพพร พพิิธจนัทร์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๔ 

๓๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดั
ประจวบคีรขีนัธ ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำประจวบครีีขนัธ ์เขต ๑ 
๓๒๙/๑ หมู่ ๒ ต ำบลคลองวำฬ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๗๗๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๖๒-๐๓๑  
โทรสำร ๐๓๒-๖๖๒-๐๓๐ 

นำยบุญเทยีม อังสวัสดิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นำยสนุำจ แก้วสุข 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 

๓๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัปรำจีนบุรี
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำปรำจีนบุรี เขต ๑  
อำคำรกำรศึกษำ ศำสนำ และ
ศิลปวัฒนธรรม  
เลขท่ี ๘๑๔ ถนนปรำจีนอนุสรณ์ 
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดปรำจีนบุรี ๒๕๐๐๐ 
โทร ๐๓๗-๒๑๑-๓๖๒ 
     ๐๓๗-๒๑๔-๔๔๐ 
 

นำยด ำเนนิ เพียรค้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปรำจีนบุรี  เขต ๑ 

นำงพงษ์พศิำล ชิณส ำรำญ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
ปรำจีนบุรี  เขต ๒ 

๓๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดปตัตำน ี  
 

 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำปตัตำนี เขต ๑ 
ถนน ปำกน้ ำ ต ำบลรูสะมิแล  
อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี ๙๔๐๐๐ 
โทร ๐๗๓-๔๖๐-๐๗๗  
โทรสำร ๐๗๓-๔๖๐-๐๘๐ 
 

นำยอรรถสิทธิ์ รตันแคล้ว 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี 
เขต ๑ 

นำยณรงค์ ศรีละมุล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนี 
เขต ๓ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๓๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพระนครศรอียุธยำ 
เขต ๑ 
๒๒๒/๒๔๒ หมู่ ๖ ถนนอยุธยำ - 
อ่ำงทอง ต ำบล ลุมพลี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ ๑๓๐๐๐  
โทร. ๐๓๕-๗๐๔-๘๐๔  
      ๐๓๕-๓๒๙-๔๘๑-๔ 
โทรสำร ๐๓๕-๗๐๔-๘๐๒ 

นำยอำรกัษ์ พัฒนถำวร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ  เขต ๑ 

นำยด ำหริ งิมสันเทียะ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พระนครศรีอยุธยำ  เขต ๒ 

๓๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดพังงำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพังงำ 
๑๔ ซอย ชุมนุมรำษฎร์ ต ำบลท้ำย
ช้ำง อ ำเภอเมือง จังหวัดพังงำ 
๘๒๐๐๐  โทร. ๐๗๖-๔๑๒-๑๘๐ 

นำยสุรพนัธ์ โกยวำณิชย ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพังงำ 

นำยธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๔ 
 

๓๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
กำรจังหวดัพทัลุง  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพทัลุง เขต ๑ 
๑๔ ถนนเอเชีย ต ำบล เขำเจียก 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ 
โทร ๐๗๔-๖๑๖-๙๘๐ 

นำยเจียร ทองนุน่ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง 
เขต ๑ 

นำงอนงค์ เชำวนะกิจ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพัทลุง 
เขต ๒ 

๓๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดพิจติร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพิจติร เขต ๑ 
ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
๖๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๙๙๐-๓๘๑  
โทรสำร ๐๕๖-๖๑๔-๙๓๑ 

นำยพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร 
เขต ๑ 

นำยนวรตัน์ ต่วนชะเอม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร 
เขต ๒ 

๓๗  ส ำนักงำนศกึษำธิกำร 
จังหวัดพษิณุโลก  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพษิณุโลก เขต ๑ 
ถนนพุทธบูชำ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ 
โทร ๐๕๕-๒๔๔-๖๓๓-๔  
โทรสำร ๐๕๕-๒๕๑-๖๘๔ 

นำยวิวัฒน์ อน้น่วม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
พิษณุโลก เขต ๑ 

นำยประพฤทธิ์ สุขใย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก 
เขต ๒ 

๓๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดเพชรบรุ ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำเพชรบุรี เขต ๑  
๒๖๔ หมู่ ๒ ถนนคีรีรัถยำ  
ต ำบลธงชัย อ ำเภอเมือง  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐  
โทร ๐๓๒-๔๒๕-๓๓๘,  
โทรสำร ๐๓๒-๔๒๓-๖๙๒ 

นำยกนก ปิน่ตบแต่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี 
เขต ๑ 

นำยวนิัย คณุวุฒ ิ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี 
เขต ๒ 

๓๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดเพชรบรูณ ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต ำบลสะเดียง 
อ ำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๖๗๐๐๐  
โทร. ๐๕๖-๗๓๗-๐๘๐ 
โทรสำร ๐๕๖-๗๓๗-๐๘๑ 

นำยธวัช กงเดิม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๑ 

นำยดิเรก ต่ำยเมือง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต ๓ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๔๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดแพร ่  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำแพร่ เขต ๑  
เลขท่ี ๕๒ หมู่ ๖ ต ำบลทุ่งกวำว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ๕๔๐๐๐   
โทร. ๐๕๔-๕๑๑-๖๐๕ 
โทรสำร. ๐๕๔-๕๑๑-๕๘๙ 

นำยกติตพิงศ์ รำชสิกข์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำแพร่  
เขต ๑ 

นำยศริิพนัธ์ ขวัญออ่น 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๗ 

๔๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดพะเยำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำพะเยำ เขต ๑  
๕๘๙ ถนนสนำมกีฬำ ต ำบลต๋อม 
อ ำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ ๕๖๐๐๐  
โทร ๐๕๔-๘๘๗-๒๐๔ 
โทรสำร ๐๕๔-๘๘๗-๒๐๒ 

นำยเอกชยั ผำบไชย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ
เขต ๑ 

น.ส.สำยสวำท วิชัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย 
เขต ๓ 

๔๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดภูเกต็  
 
  

ส ำนักงำนเขตพื้่นทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำภูเกต็  
๔/๔ ถนนแม่หลวน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต  
โทร. ๐๗๖-๒๑๑-๕๙๑  
โทรสำร. ๐๗๖-๒๑๔-๐๖๖ 

นำยประจกัษ์ ช่ำงเรือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต 

นำยบ ำรุง ฤทธิรตัน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์
ธำนี เขต ๓ 

๔๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดมหำสำรคำม  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำมหำสำรคำม เขต ๑ 
เลขท่ี ๘๕ ถนนศรีสวัสดิ์ด ำเนิน 
ต ำบลตลำด อ ำเภอเมือง  
จังหวัดมหำสำรคำม ๔๔๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๗๒๓-๒๐๗ 

ว่ำที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จนิดำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
มหำสำรคำม เขต ๑ 

นำงชนิสรำ ดวงบบุผำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๖ 

๔๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดมุกดำหำร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำมุกดำหำร 
๑๗ ถนน วิวิธสุรกำร ต ำบล
มุกดำหำร อ ำเภอเมือง  
จังหวัดมุกดำหำร ๔๙๐๐๐ 
โทร ๐๔๒-๖๑๑-๕๓๒  
โทรสำร ๐๔๒-๖๑๒-๒๘๔ 

นำยมำรตุ อุปนิสำกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร 

นำยปรญิญำ ธรเสนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๒ 

๔๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดแม่ฮอ่งสอน  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำแม่ฮ่องสอน เขต ๑  
ถนนขุนลุมประพำส ต ำบลจองค ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๕๘๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๑๑-๒๘๒  

นำยสมรักษ์ ถวำย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
แม่ฮ่องสอนเขต ๑ 

นำยบุญชู จันทรด์ ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
แม่ฮ่องสอนเขต ๒ 

๔๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดยะลำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำยะลำ เขต ๑  
๑๒ ถนนสุขยำงค์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดยะลำ ๙๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๗๓-๒๑๑-๗๐๗  
โทรสำร ๐๗๓-๒๑๓-๕๑๙ 
 

นำยอำดุลย์ พรมแสง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต ๑ 

นำยนติย์ พรหมประสิทธิ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต ๒ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๔๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดยโสธร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำยโสธร
เขต ๑ 
ถนนแจ้งสนิท อ ำเภอเมือง  
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ 
โทร ๐๔๕-๗๑๑-๔๑๙ 

นำยชำญชยั รสจันทร ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 
เขต ๑ 

นำยประสงค์ สุภำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร 
เขต ๒ 

๔๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดรอ้ยเอด็ 
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำร้อยเอด็ เขต ๑ 
ถนนรณชัยชำญยุทธ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐ 
โทร ๐๔๓-๕๑๓-๐๐๓  
โทรสำร ๐๔๓-๕๑๔-๐๑๔ 

นำยอธปิปรัชญ์ ภัควัฒนภ์กัดี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 
เขต ๑ 

นำยโกศล ฐำนะ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๗ 

๔๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดระนอง  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำระนอง  
๒/๑๐ หมู่ ๓ ต ำบลบำงริ้น  
อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๗๗-๘๐๐-๐๒๘  
โทรสำร ๐๗๗-๘๐๐-๐๒๗ 

นำยปรีชำ บัวกิ่ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำระนอง
เขต ๑ 

นำยชูศกัดิ์ ชูช่วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์
ธำนี เขต ๒ 

๕๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดระยอง  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำระยอง เขต ๑      
๑/๒๔ ถนนบำงจำก ต ำบลเชิงเนิน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๓-๖๕๑-๒  
โทรสำร ๐๓๘-๖๑๔-๙๒๑ 
 
 

นำยธวัชชัย อุ่ยพำนิช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำระยอง 
เขต ๑ 

นำยสมศักดิ์ ทองเนียม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๘ 

๕๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดรำชบุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำรำชบรุี เขต ๑  
ต ำบลหน้ำเมือง อ ำเภอมือง  
จังหวัดรำชบุรี ๗๐๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๒๑-๙๑๔  
โทรสำร ๐๓๒-๓๑๐-๕๘๓ 

นำยรังสรรค์ อ้วนวิจติร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี
เขต ๑ 

นำยนิวัฒน์ แก้วเพชร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี
เขต ๒ 

๕๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดลพบรุ ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำลพบุรี เขต ๑ 
ต ำบลป่ำตำล อ ำเภอเมือง  
จังหวัดลพบุรี ๑๕๐๐๐ 
โทร ๐๓๖-๔๑๑-๗๓๐  
โทรสำร ๐๓๖-๔๒๑-๖๙๕ 
 

นำยปัญญำ แก้วเหลก็ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี
เขต ๑ 

นำยต่อศักดิ์ บุญเสือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี
เขต ๒ 

๕๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดล ำปำง  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำล ำปำง เขต ๑ 
หมู่ท่ี ๑๒ ต ำบลพิชัย อ ำเภอเมือง  
จังหวัดล ำปำง ๕๒๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๕๔-๓๓๕-๐๖๘-๙  
โทรสำร ๐๕๔-๓๓๕-๐๖๕ 

นำยสุทนิ แก้วพนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง 
เขต ๑ 

นำยวบิูลย์ ทำนุชติ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำปำง 
เขต ๒ 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๕๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดล ำพนู  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำล ำพนู เขต ๑ 
๖๕/๒ หมู่ ๔ ต ำบล ต้นธง  
อ ำเภอ เมือง จังหวัดล ำพูน ๕๑๐๐๐ 
โทร ๐๕๓-๐๐๓-๖๑๔  
โทรสำร  ๐๕๓-๐๐๓-๕๕๐ 

นำยวญิญู สนัตภิำพวิวัฒนำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน  
เขต ๑ 

นำยสุวิทย์ มุกดำภิรมย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน  
เขต ๒ 

๕๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดเลย  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำเลย เขต ๑ 
ถนนเลย-เชียงคำน ต ำบลเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐  
โทร ๐๔๒-๘๑๓-๑๑๒-๔  
โทรสำร ๐๔๒-๘๑๑-๖๙๗ 

นำยรอง ปัญสังกำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำเลย  
เขต ๑ 

นำยอดศิักดิ์ มุ่งชู 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๙ 

๕๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดศรีสะเกษ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๓๖๐ ถนนรัตนวงษำ  
ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมือง  
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๖๑๑-๘๑๘ 

นำยชอุ่ม กรไกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะ
เกษ เขต ๑ 

นำยฤทธำ นนัทพนัธ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๘ 

๕๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสกลนคร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสกลนคร เขต ๑ 
ต ำบลธำตุเชิงชุม อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๑  
โทรสำร ๐๔๒-๙๗๐-๑๓๔ 
 
 

นำยเทวรัฐ โตไทยะ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๑ 

นำยจุฬำ ชิณวงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร 
เขต ๓ 

๕๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสงขลำ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสงขลำ เขต ๑ 
ถนนสงขลำ-นำทวี ต ำบลเขำรูปช้ำง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสงขลำ ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๗-๓๔๑-๒  
โทรสำร ๐๗๔-๓๑๓-๗๙๓ 

นำยสนัติ แสงระวี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  
เขต ๑ 

นำยประสิทธ์ หนกูุ้ง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  
เขต ๓ 

๕๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสตูล  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสตูล 
ท่ีตั้ง ๘๘๔ หมู่ ๔ ต ำบลคลองขุด 
อ ำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 
๙๑๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๒๑-๓๘๐  
โทรสำร ๐๗๔-๗๒๑-๒๒๔ 

นำยนิสติ ชำยภกัตร ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสตูล 

นำยปรำโมทย์ ส่งสิงห์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ  
เขต ๒ 

๖๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสมทุรปรำกำร เขต ๑ 
เลขท่ี ๓๔ ถนนสุขุมวิท ต ำบลปำกน้ ำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
๑๐๒๗๐ 
โทรศัพท์ ๐๒๓-๘๔๘-๐๘๘-๙๒  
โทรสำร ๐๒๓-๗๑๖-๐๘๕  

นำยชลติ เพ็ชรรตัน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต ๑ 

นำยศกัดิน์พิน สว่ำงวงศ์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรปรำกำร เขต ๒ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๖๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดสมุทรสงครำม
  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสมุทรสงครำม 
๑๔๐ หมู่ท่ี ๓ ต ำบลลำดใหญ่ อ ำเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงครำม  
โทรศัพท์ ๐๓๔-๗๑๑-๐๑๓  
โทรสำร ๐๓๔-๗๑๕-๗๙๐ 

นำยวนิัย ศรีเจรญิ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสงครำม  

นำยวีระ ทวีสุข 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๒ 

๖๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสมุทรสำคร  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสมุทรสำคร  
๒/๓ หมู่ ๘ ถนนเศรษฐกิจ ๑  
ต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสำคร ๗๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๔-๘๒๖-๒๕๕  
โทรสำร ๐๓๔-๘๒๖-๒๕๓ 

นำยปรดีี ภูสีน้ ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สมุทรสำคร  

นำยสมชำย รองเหลือ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ 

๖๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสระแก้ว  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสระแก้ว เขต ๑ 
ต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๒๕-๔๖๘   
โทรสำร ๐๓๗-๔๒๕-๔๖๙ 

นำยไสว สำรีบท 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว 
เขต ๑ 

นำยสิงห์ โพธิ์งำม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว 
เขต ๒ 

๖๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสระบุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสระบรุี เขต ๑ 
ถนนมิตรภำพ ต ำบลปำกเพรียว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๕๑-๘๐๐  
โทรสำร ๐๓๖-๓๕๑-๗๙๘ 

นำยธนัวำ ดีช่วย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี 
เขต ๑ 

นำยปรำโมทย์ แสนกล้ำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรี 
เขต ๒ 

๖๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสิงหบ์ุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสิงห์บุร ี
ถนนสิงห์บุรี-อ่ำงทอง ๑๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๑๑-๔๑๗  
โทรสำร ๐๓๖-๕๑๑-๙๘๙ 

นำยสุเมธี จันทรห์อม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี 

นำงมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญำนนัต ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๕ 

๖๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสุโขทัย  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสุโขทัย เขต ๑ 
๓๗ หมู่ท่ี ๑ ถนนจรดวิถีถ่อง  
ต ำบลบ้ำนกล้วย อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๕-๖๑๖-๑๘๐  
โทรสำร ๐๕๕-๖๑๓-๔๖๐ 

นำยพยอม วงษพ์ูล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย 
เขต ๑ 

นำยมรกต กลดัสะอำด 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๘ 

๖๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสุพรรณบุร ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำ สุพรรณบุรี เขต ๑ 
ต ำบลรั้วใหญ่ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๒๑-๘๓๒  
โทรสำร ๐๓๕-๕๒๑-๑๙๑ 
 

นำยจักรพรรดิ์ จติมณ ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๑ 

นำยเกรยีงพงค์ ภูมิรำช 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๖๘ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี 
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสุรำษฎร์ธำนี เขต ๑ 
ถนนดอนนก ต ำบลมะขำมเตี้ย 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  
๘๔๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๗๗-๒๗๓-๒๙๘  
โทรสำร ๐๗๗-๒๗๓-๐๗๑ 

นำยชุมพล ศรีสังข์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ 
สุรำษฎร์ธำนี เขต ๑ 

นำยสมบรูณ์ เรืองแก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ 

๖๙ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดสุรนิทร ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำสุรนิทร์ เขต ๑ 
หมู่ ๒๐ ถนนสุรินทร์ - ปรำสำท 
ต ำบลนอกเมือง อ ำเภอเมือง  
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๔-๕๑๑-๔๑๙  
โทรสำร ๐๔๔-๕๑๓-๒๔๖ 

นำยกฤตพล ชตุิกุลกีรต ิ
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์  
เขต ๑ 

นำยพิทยำ ไชยมงคล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 

๗๐ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดหนองคำย  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำหนองคำยเขต ๑ 
ถนนบริเวณศูนย์รำชกำร ต ำบล
หนองกอมเกำะ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดหนองคำย ๔๓๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๔๒-๔๑๑-๓๓๒ 

นำยอัมพร พนิะสำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองคำย เขต ๑ 

นำยภญัญู ภูรศิรี 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองคำย เขต ๒ 

๗๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดหนองบัวล ำภ ู 
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำหนองบัวล ำภู เขต ๑ 
เลขท่ี ๑๑๓/๔ หมู่ ๒ ถนนอุดร-เลย 
ต ำบลล ำภู อ ำเภอเมือง  
จังหวัดหนองบัวล ำภู ๓๙๐๐๐  
โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๖๐-๖๖๐, 
๐๔๒-๓๖๐-๖๕๙ 

นำงละออตำ พงษ์ฤทัศน ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองบัวล ำภู เขต ๑ 

นำยพรชัย โพคนัโย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
หนองบัวล ำภู เขต ๒ 

๗๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดอ่ำงทอง  

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำอ่ำงทอง 
ถนนเทศบำล ๔ ต ำบลบำงแก้ว 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอ่ำงทอง  
๑๔๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๓๕-๖๑๑-๓๗๑  
โทรสำร ๐๓๕-๖๑๑-๐๙๒ 

นำยสดุใจ มอญรตั 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง 

นำยไพศำล ปันแดน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต ๓ 

๗๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดอดุรธำน ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำอดุรธำนี เขต ๑   
๗/๗ ถนนโพศรี ต ำบลหมำกแข้ง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
๔๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๒-๒๔๔-๐๓๒ 

นำยประเวศ รตันวงศ ์
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๑ 

นำยประกอบ จันทรทพิย์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี 
เขต ๒ 

๗๔ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดอทุัยธำน ี  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำอุทัยธำนี เขต ๑ 
ถนนพหลโยธิน ต ำบลสะแกกรัง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธำนี 
๖๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๑๑-๐๑๐ , 
๐๕๖-๕๑๑-๙๑๘ 

นำยศกัดำ แสงทอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต ๑ 

นำยสิทธิชยั กีรตคิุณำกร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี 
เขต ๒ 
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ล ำดับ ชื่อส ำนักงำน ทีต่ั้ง ศึกษำธิกำรจังหวดั รองศึกษำธกิำรจังหวดั 
๗๕ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร

จังหวัดอตุรดติถ ์  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำอตุรดติถ์ เขต ๑ 
ท่ีตั้ง ๙๑/๗ ม.๓ ถนนพำดวำรี 
 ต ำบลป่ำเซ่ำ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๕-๘๑๗-๗๖๐,  
โทรสำร ๐๕๕-๘๑๗-๗๕๙ 

นำยอมรศักดิ์ ปิน่ทอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต ๑ 

นำยภูวนำท มูลเขียน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต ๒ 

๗๖ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดอบุลรำชธำน ี 
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำร
ประถมศกึษำอบุลรำชธำนี เขต ๑  
๑๙๙ ถนนสุรศักดิ์ ต ำบลในเมือง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 
๓๔๐๐๐  
โทรศัพท์  ๐๔๕-๒๔๒-๓๒๓  
โทรสำร ๐๔๕-๒๔๒-๓๒๐ 

นำยวิชัย แสงศร ี
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑ 

นำยถำวร คูณิรตัน์ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๔ 

๗๗ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัดอ ำนำจเจริญ  
 
 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำ
ประถมศกึษำอ ำนำจเจริญ  
ถนนสุขำภิบำล ๑ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอ ำนำจเจริญ ๓๗๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๔๕-๕๑๑-๐๑๙  
โทรสำร ๐๔๕-๕๑๑-๙๑๗ 

นำยอดุลย์ กองทอง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำ
อ ำนำจเจริญ 

นำยอดุลยศ์ักดิ์ บุญอเนก 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๙ 
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กระทรวงศกึษาธกิาร 

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั  
(๗๗ จงัหวดั) 

• ศกึษาธกิารจังหวัด เป็นผูบ้งัคับบัญชา

ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้งใน

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวัด อยูภ่ายใตก้าร

ก ากับดแูลของศกึษาธกิารภาค โดยอาจใหม้ี

รองศกึษาธกิารจังหวัด จ านวนไมเ่กนิหนึง่

คนเพือ่ชว่ยเหลอืงานศกึษาธกิารจังหวัด 

• ใหป้ลัดกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้

ศกึษาธกิารจังหวัดและรองศกึษาธกิาร

จังหวัดจากขา้ราชการใน

กระทรวงศกึษาธกิาร 

• ในระหวา่งทีย่ังมไิดม้กีารจัดตัง้ส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัด ใหส้ านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาหรอืส านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเขต ๑ ใน

จังหวัดตา่ง ๆ ท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงาน

ศกึษาธกิารจังหวัดในจังหวัดนัน้ ๆ ไปพลาง

กอ่น แลว้แตก่รณ ี

อ านาจหนา้ทีส่ านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ (ศธภ.) 
ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพัฒนาภาค 
สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดดา้นวชิาการ การวจัิยและพัฒนา 
ก ากับดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนินงานของ ศธจ. 
สนับสนุนการตรวจราชการ และตดิตามประเมนิผล 
ประสานการบรหิารงานระหว่างราชการส่วนกลางและสว่นภูมภิาค 

อ านาจหนา้ทีส่ านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั (ศธจ.)  
รับผดิชอบงานธุรการของ กศจ. และการปฏบิัตงิานราชการใหเ้ป็นไปตาม

อ านาจหนา้ทีข่อง กศจ. และตามที ่กศจ. มอบหมาย 
สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนางานดา้นวชิาการ 
สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบัิตงิานของส่วน

ราชการหรือหน่วยงานและสถานศกึษา ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ

กระทรวงศกึษาธกิาร 
จัดท ากรอบการประเมนิผลการปฏบัิตงิานและตัวชีวั้ดร่วมในการ

ด าเนนิงาน 
ปฏบิัตภิารกจิตามนโยบาย หรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย รวมทัง้ปฏบิัติ

ภารกจิเกีย่วกับราชการประจ าท่ัวไปของกระทรวงศกึษาธกิาร และ

ประสานงานต่าง  ๆในระดับจังหวัด 

เสนอแนะการบรรจุและแต่งตัง้ และการบรหิารงานบคุคล 
พจิารณาเสนอความดคีวามชอบของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิาร

การศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขตพื้นที่การศกึษา และขา้ราชการ

ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
จัดท าแผนและสง่เสรมิการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา 
จัดท าทะเบยีนประวัตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
จัดท ามาตรฐานคณุภาพงาน ก าหนดภาระงานขัน้ต า่ และเกณฑก์าร

ประเมนิผลงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบุคคลและจัดท ารายงานการบรหิารงาน

บคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศกึษาเพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 

อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) 
ก าหนดยทุธศาสตร ์แนวทาง และสง่เสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษา 
พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาของจังหวัด 
พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบกรอบการประเมนิผลการปฏบิัตงิาน

และตัวชีวั้ดร่วมในการด าเนินงาน 
เสนอความเห็นเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาในจังหวัดต่อ คกก.ขับเคลือ่นการปฏรูิป

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค 
ก ากับ เร่งรัด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบัิตงิานของสว่นราชการ

หรอืหน่วยงานและสถานศกึษา 
วางแผนการจัดการศกึษาในจังหวัดและพจิารณาเสนอแนะการ

จัดสรรงบประมาณใหแ้กส่ถานศกึษา 
เสนอ คกก.ขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

ในภูมภิาคเพือ่แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพือ่

ชว่ยเหลอืการปฏบัิตงิานของ กศจ. ไดต้ามความจ าเป็น 

ก ากับดแูล จัดตัง้ ยบุ รวม หรือเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
บรหิารงานบคุคลส าหรับขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 
ก าหนดทศิทางในการด าเนนิงานในระดับภูมภิาคหรอืจังหวัด  
วางแผนงานเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลในระดับภูมภิาคหรือจังหวัด 
พจิารณาการจัดสรรงบประมาณใหแ้กห่น่วยงานในระดับภูมภิาคหรอื

จังหวัด 
แตง่ตัง้ โอน หรอืยา้ยผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏบิัตงิานในต าแหน่งตา่ง ๆใน

ระดับภูมภิาคหรอืจังหวัด 
สั่งใหผู้บ้รหิารผูป้ฏบัิตงิานในต าแหน่งตา่งๆในระดับภูมภิาคหรอื

จังหวัด หยุดการปฏบิัตหินา้ทีห่รอืใหพ้น้จากต าแหน่ง 
แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพือ่ช่วยเหลอืการ

ปฏบิัตงิานของ กศจ. 
เชญิขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูป้ฏบัิตงิานอืน่ในหน่วยงาน

ของรัฐ หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมาสอบถามขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้เรยีก

เอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาเพือ่

ประกอบการพจิารณา 

องคก์ระประกอบ 
(๑) รัฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร  

เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร  

เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  

เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธกิารสภาการศกึษา เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

องคก์ระประกอบ กศจ. 
(๑) ผูว้า่ราชการจังหวัด หรอืรองผูว้า่ราชการจังหวัดที่

ไดรั้บมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศกึษาธกิารภาคในพืน้ทีท่ีรั่บผดิชอบ เป็นรอง

ประธานกรรมการ 
(๓) ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผูแ้ทน

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา ผูแ้ทน

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษา ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิ

การศกึษาเอกชนและผูแ้ทนส านักงานสง่เสรมิ

การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย เป็น

กรรมการ 
(๔) ท่องเทีย่วและกฬีาจังหวัด ทอ้งถิน่จังหวัด 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการคา้

จังหวัด ผูอ้ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

และวัฒนธรรมจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๕) ผูแ้ทนภาคประชาชนในทอ้งถิน่ซึง่รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค จ านวนสองคน เป็น

กรรมการ 
(๖) ผูแ้ทนขา้ราชการครูในทอ้งถิน่ซึง่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค จ านวนสองคน เป็น

กรรมการ 
(๗) กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่รัฐมนตรวีา่การ

กระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวุฒดิา้น

กฎหมาย ดา้นบรหิารงานบุคคล หรอืดา้นอืน่ ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค จ านวนไมเ่กนิสามคน 

เป็นกรรมการ 
(๘) ศกึษาธกิารจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ส าหรับกรุงเทพมหานคร ใหค้ณะกรรมการ

ขับเคลือ่นการปฏรูิปการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

ในภูมภิาคท าหนา้ทีเ่ป็น กศจ. 

องคก์ระประกอบ  อกศจ. 
(๑) บคุคลซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จากผูซ้ ึง่เป็น กศจ. เป็น

ประธานอนุกรรมการ 
(๒) บคุคลซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จากผูซ้ ึง่เป็น กศจ. จ านวน

สองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๓) ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาหรอื

ผูอ้ านวยการสถานศกึษา ซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จ านวน

สองคน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่ กศจ. แตง่ตัง้ จ านวนไมเ่กนิสาม

คน เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศกึษาธกิารจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการ
ศกึษาธกิาร

จงัหวดั “กศจ.” 
 

คณะอนุกรรมการ
ศกึษาธกิาร

จงัหวดั “อกศจ.” 

อ านาจหนา้ที ่
องคป์ระกอบ 

๙ 
ค

๒๒ 
คน 

๘ 
คน 

อ านาจหนา้ทีค่ณะอนุกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (อกศจ.)  
ปฏบิัตหินา้ทีก่ารบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบคุลากร

ทางการศกึษาในจังหวัด ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก กศจ. 

สรปุโครงสรา้ง อ านาจหนา้ที ่และองคป์ระกอบ ตามค าส ัง่ หน.คสช. 
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 

คณะกรรมการขบัเคลือ่น

การปฏริปูการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารใน

ภมูภิาค 

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘  
• ใหม้สี านักงานศกึษาธกิารภาค จ านวน
สบิแปดภาค สงักัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ตามบัญชทีี่
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
ประกาศก าหนด 
• ศกึษาธกิารภาค เป็นผูบ้ังคับบัญชา
ขา้ราชการ พนักงานราชการ และลกูจา้ง
ในส านักงานศกึษาธกิารภาค ขึน้ตรงตอ่
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร โดย
อาจใหม้รีองศกึษาธกิารภาค จ านวนไม่
เกนิหนึง่คนเพือ่ชว่ยเหลอืงาน
ศกึษาธกิารภาค  
• ใหรั้ฐมนตรวี่าการกระทรวงศกึษาธกิาร
แตง่ตัง้ศกึษาธกิารภาคและรองศกึษาธกิาร
ภาค จากขา้ราชการในกระทรวงศกึษาธกิาร
ตามทีป่ลัดกระทรวงศกึษาธกิารเสนอ 
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ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘  

• ศกึษาธกิารภาค  

• รองศกึษาธกิารภาค 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั  (๗๗ จงัหวดั) 

•ศกึษาธกิารจังหวัด 

•รองศกึษาธกิารจังหวัด 

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 
• รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร    เป็นประธานกรรมการ 
• รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร    เป็นกรรมการ 
• เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เป็นกรรมการ 
• เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา    เป็นกรรมการ 
• เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา    เป็นกรรมการ 
• เลขาธกิารสภาการศกึษา     เป็นกรรมการ 
•ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร     เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 สถาบันการอาชวีศกึษา (๑๙) 

 สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตร (๔) 

 ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา (๑๒) 

 สถาบันพัฒนาการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยภาค (๕) 

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) 
(ผวจ. ประธานกรรมการ / ศธจ. กรรมการและเลขานุการ) 

คณะอนกุรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (อกศจ.) 

(๙ คน) 

(๒๒ คน) 

ง
า
น
ต
า
ม
ย
ทุ
ธ
ศ
า
ส
ต
ร
 ์ 

(A
g
e
n
d
a
 b

a
se

d
) 

ง
า
น
ห
ล
า
ย
จ
งั
ห
ว
ดั
ท
ีม่
ี

พ
ืน้
ท
ีต่
ดิ
ต
อ่
ก
นั
  

(C
lu

st
e
r 

 b
a
se

d
) 

ง
า
น
ใน
พ
ืน้
ท
ีจ่
งั
ห
ว
ดั

 
(A

re
a
  
b
a
se

d
) 

ง
า
น
ป
ร
ะจ
 า
ต
า
ม
ห
น
า้
ท
ี ่ 

(F
u
n
ctio

n
  b

a
se

d
) 

ง
า
น
ก
า
ร
ม
สี
ว่
น
ร
ว่
ม
  

(P
a
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a
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สว่นราชการสงักดั ศธ.  

(องคก์รหลกั) 

• Agenda based 
• Function based 
• Cluster based 
• Area  based 
• Participation & Collaboration 

Good Governance  

สรปุความเชือ่มโยงโครงสรา้งปจัจบุนัและโครงสรา้งใหมต่ามค าส ัง่ หน.คสช. 
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 

สถาน 

ศกึษาสงักดั

อืน่ 

สถานศกึษา 

อปท. 

ประชาสงัคม 

เอกชน 

เครอืขา่ย 

องคก์รอืน่ 

สว่นราชการ 

หน่วยงาน

สงักดั

กระทรวง/

กรมอืน่ใน

จังหวดั 

สว่นราชการหรอืหนว่ยงาน และสถานศกึษาในสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิารในจงัหวดั 

ผูบ้รหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืผูป้ฏบิัตงิานในต าแหน่งตา่ง  ๆในหน่วยงานของ
กระทรวงศกึษาธกิาร บคุลากรทางการศกึษา 

สถานศกึษาสงักดั ศธ. 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

Cross-function 

สายการบงัคบับญัชา / สัง่การ ก ากบั เรง่รัด 
ตดิตาม และประเมนิผล 
ประสานการด าเนนิงาน 

บรหิารงานบุคคลของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา  /แผนและงบประมาณ  
/ตรวจราชการและตดิตามประเมนิผล  /ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Procurement&file=viewall
http://network.nhrc.or.th/organizations/view/1275
http://www.ntc.ac.th/external_newsblog.php?links=1633
http://www.nap.mua.go.th/
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๗. แนวทำงกำรขับเคลื่อนภำรกิจของกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติในภูมิภำค 
พระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ (มำตรำ ๔๐) ได้ก ำหนดให้

กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและก ำกับดูแลกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท 
ก ำหนดนโยบำย แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำ สนับสนุนทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ ส่งเสริมและประสำนงำน
กำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และกำรกีฬำเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งกำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำและรำชกำรอ่ืนตำมที่มีกฏหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือส่วน
รำชกำรที่สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  

อีกท้ังตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง กำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ และ ค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค สั่ง 
ณ วันที่  ๒๑ มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๕๙ เพ่ือให้กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำคเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีเอกภำพ และสำมำรถประสำนเชื่อมโยงและ
บูรณำกำรภำรกิจในเรื่องกำรศึกษำของประเทศ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนให้สอดรับกับแนว
ทำงกำรบริหำรงำนโดยประชำรัฐ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำอันจะส่ งผลในกำรพัฒนำประเทศที่
ยั่งยืน จึงได้ก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และกำร
บริหำรรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ไว้ ๕ ภำรกิจหลัก ได้แก่  

๑) แผนและงบประมำณ 
๒) กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  
๓) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
๔) กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๕) บูรณำกำรและประสำนภำรกิจ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ในระดับจังหวัด และกำรขับเคลื่อนโครงกำรประชำรัฐ 
 

 โดยกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค และกำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมิภำค ได้ก ำหนดใหข้ับเคลื่อนภำรกิจเร่งด่วนตำมประเด็นปฏิรูปกำรศึกษำ ได้แก่ 

• ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ 
• คืนครูสู่ห้องเรียน 

-ครูครบชั้น/ครูตรงสำขำ/จ ำนวนนักเรียนต่อห้อง (โดยกำรบริหำรจัดกำร (ค.คืนครูผู้
ทำงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน)) 

-ลดภำระครู 
• กำรผลิตและพัฒนำครู 

-โครงกำรผลิตครูเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
-ป.บัณฑิต 
-กำรอบรมครูออนไลน์ TEPE 

• กำรจัดกำรเรียนกำรสอน STEM ในสถำนศึกษำ 
• ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษ 
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• กำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียน 
• ทวิภำคี/ทวิศึกษำ 
• อำชีวศึกษำเป็นเลิศ 
• มหำวิทยำลัยอุดมศึกษำพี่เลี้ยง 
• โครงกำรประชำรัฐ (ด้ำนยกระดับคุณภำพวิชำชีพ และ ด้ำนกำรศึกษำพ้ืนฐำนและพัฒนำผู้น ำ) 

-กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรในสถำนศึกษำ (กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งของ ผอ.
สถำนศึกษำ กำรน ำผล O-Net มำใช้) 

 จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำในระดับจังหวัดเพื่อใช้วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการขบัเคลือ่นภารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารสูก่ารปฏบิตัใินภมูภิาค 

มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 
เป็นธรรม และพัฒนา 

ยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ
เชงิรุก ตอบสนองความ
ตอ้งการเชงิพืน้ที ่

ประเมนิผลการปฏบิัต ิ

ราชการ และตัวชีวั้ด
รว่มในพืน้ที ่

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค 

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘  

งานตาม
ยทุธศาสตร ์ 
(Agenda 
based) 

การปฏบิัตงิาน
ตามยทุธศาสตร ์

นโยบาย หรอื
ภารกจิที่

มอบหมายเป็น
พเิศษ 

งานประจ าตามหนา้ที ่ 
(Function  based) 

การปฏบิัตงิานประจ าหรอืงานตาม
หนา้ทีป่กตขิองสว่นราชการ 

งานหลาย
จงัหวดัทีม่ ี

พืน้ท ีต่ดิตอ่กนั  
(Cluster  
based)  

การปฏบิัตงิานที่

ตอ้งก ากับตดิตาม 
ประสานและ

รว่มมอื หรอื
การบรูณาการการ
ปฏบิัตงิานหลาย

จังหวดัทีม่พีืน้ที่
ตดิตอ่กัน 

งานในพืน้ที่
จงัหวดั  
(Area  

based)  
การปฏบิัตงิานใน

พืน้ทีจั่งหวดัเพือ่
ผลสมัฤทธิร์ว่มกัน งานการมสีว่นรว่มและความรว่มมอื (Participation & Collaboration)   

การปฏบิัตงิานสง่เสรมิการมสีว่นรว่มตามนโยบายประชารัฐหรอืงานอืน่ซึง่ภาครัฐพงึท างานรว่มกับทอ้งถิน่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรอืองคก์ร
สาธารณประโยชนอ์ืน่ 

สพฐ. สพฐ. สกศ. สกอ. สอศ. 

แผนและ

งบประมาณ 
บรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากร

ทางการศกึษา 

ตรวจราชการ
และตดิตาม
ประเมนิผล 

ประเมนิผลการ

ปฏบิตังิาน 
สนบัสนนุ 
สง่เสรมิ 
มอบหมาย
งานวชิาการ
และอืน่ๆ 

สนบัสนนุ
งบประมาณ 

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั  
(๗๗ จงัหวดั) 

บรูณาการและประสาน ภารกจิ นโยบาย และยทุธศาสตรข์องกระทรวงฯในระดบัจงัหวดั และการขบัเคลือ่นโครงการประชารฐั 

ก ากับ ดแูล ตรวจสอบ 
ตดิตาม ประเมนิผล 

รายงาน และทบทวน 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
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๑) แผนและงบประมำณ  ที่มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนภำรกิจและยุทธศำสตร์ของกระทรวงสู่กำรปฏิบัติ
มีควำมสอดคล้องเป็นแนวเดียวกัน (Strategic Alignment) ทั้งส่วนกลำง ภำค และจังหวัด สำมำรถ
ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวง และกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำเฉพำะพ้ืนที่จังหวัด กำร
จัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยร่วมกันของกระทรวงที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดสรร
งบประมำณเชิงพ้ืนที่ ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นที่แตกต่ำงแต่ละพ้ื นที่ โดยมีระบบงำน  
ดังแผนภำพ 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

 ๑. คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค ก ำหนดทิศทำงในกำร
ด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ระดับภูมิภำคหรือจังหวัด 

   

 ๒. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ศธ. จัดท ำร่ำงแผนทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภูมิภำคและจังหวัด 

๒.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำร่ำง
แผนทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
ภูมิภำคและจังหวัด 

๒.๒ จัดประชุมหนว่ยงำนที่เกีย่วขอ้ง
เพื่อจัดท ำร่ำงแผนฯ 

๒.๓ จัดท ำร่ำงแผนทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภูมิภำคและจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ...เสนอ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค ให้ควำมเห็นชอบ จำกนั้นแจ้ง
ศึกษำธกิำรภำค และศึกษำธกิำรจังหวัด 
เพื่อด ำเนินกำรต่อไป 

   

๓. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 
จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วน 

๓.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำน
จัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
ประกอบดว้ยทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓.๒ ศึกษำ วิเครำะห ์
สังเครำะห์นโยบำยและ 
ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำง
กำรศึกษำระดับภำค เพือ่
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนฯ 

๓.๓ ประชุมคณะท ำงำน
เพื่อจัดท ำร่ำงแผนฯ 

๓.๔ จัดท ำร่ำงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค เสนอต่อ
ศึกษำธกิำรภำค พิจำรณำ 
 

 ๓. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำร่ำง
ยุทธศำสตร์  
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท 
ประกอบดว้ยทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

๓.๑ ศึกษำ วิเครำะห ์สังเครำะห์
นโยบำยและ ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค และจัดท ำขอ้มูล
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ระดับ
จังหวัด เพื่อจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์  
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท  

๓.๒ จัดท ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ 
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภทเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด 

 

๓. คณะกรรมกำร
ศึกษำธกิำรจังหวัด 
ก ำหนดยุทธศำสตร์  
แนวทำงกำรจัด
กำรศึกษำ และกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำทกุระดับ
และทุกประเภท  
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

๔. ศึกษำธกิำรภำคจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค ฉบับ
สมบูรณ์ (แผนชี้ทิศ/Flagship) 

๔.๑ ส่งแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค  
ฉบับสมบูรณ์ (แผนชี้ทิศ/
Flagship) ไปยัง ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ศธ.และ แจ้งประสำน 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
รับทรำบ แผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 
เพื่อน ำไปเป็นกรอบแนว
ทำงกำรจัดท ำร่ำงแผนกำร
พัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 

๔.๒ ประชุมชี้แจงแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค ตอ่
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่
เกี่ยวขอ้ง 

    

  ๕. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัด โดยมีกำรแต่งต้ัง
คณะท ำงำนประกอบดว้ยทกุภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๕.๑ ศึกษำ วิเครำะห ์สังเครำะห์
นโยบำยและ ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค กรอบยุทธศำสตร์แนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำและกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภทของ
จังหวัดและจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ ระดับจังหวัด 

๕.๒ ประชุมคณะท ำงำนเพื่อ
จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับจังหวัด  

๕.๓ จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด เสนอต่อ
คณะกรรมกำรศึกษำธกิำรจังหวัด 
(กศจ.) พิจำรณำ 

 
 

๕. คณะกรรมกำร
ศึกษำธกิำรจังหวัด  
ประชุมเพื่อพิจำรณำ
แผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด 
ตำมที่ศึกษำธกิำร
จังหวัดเสนอ 
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

  ๖. ศึกษำธกิำรจังหวัด จัดท ำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 
ฉบับสมบูรณ์ จัดส่งไปยัง ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.ศธ 
และแจ้งประสำน หน่วยงำน และ
สถำนศึกษำในจังหวัด รับทรำบ
แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด  

  

 ๗. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ศธ. รวบรวม กลั่นกรองและเสนอ
ควำมเห็น 

๗.๑ ประสำนส ำนกังำนศึกษำธิกำร
ภำค และส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด 
จัดส่งแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด 

๗.๒ ประชุมรวบรวม วิเครำะห์แผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
ภำค และแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัด สอดคล้องตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล  

๗.๓ ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำค 
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
ภำค และแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัด และพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณตำมแผนฯ 

   

 ๘. ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ศธ. แจ้งแผนฯ และงบประมำณ ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบ 

   

๙. ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดบัภำค  

๙.๑ แผนชี้ทิศ 
(๑) แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ

ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค 

(๒) ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลระดับภำค 

(๓) ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส 

(๔) ลงพื้นที่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค  

 
 

๙. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
แจ้งหน่วยงำนและสถำนศึกษำใน
จังหวัด ให้ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด  

๙.๑  แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ
ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด 

๙.๒ ด ำเนินกำรติดตำมและ
ประเมินผลระดับจังหวัด 

๙.๓  ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส 

๙.๔ ลงพื้นที่ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด  

๙.๕  ประชุมคณะท ำงำนฯ เพือ่
สรุปจัดท ำรำยงำนผลกำร
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

(๕) ประชุมคณะท ำงำนฯ 
เพื่อสรุปจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค และ
ทบทวนแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำกำรศึกษำระดับภำค 

(๖) ส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำคไปยัง 
ส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
สป.ศธ. 

๙.๒ โครงกำรส ำคญั 
(Flagship) ตำมยุทธศำสตร์ที่
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  

(๑) แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ
ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำคัญ 
(Flagship) 

(๒) ด ำเนินติดตำมและ
ประเมินผลระดับภำค 

(๓) ติดตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส 

(๔) ประชุมคณะท ำงำนฯ 
เพื่อสรุปจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำคัญ 
(Flagship) 

(๕) ส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรส ำคัญ 
(Flagship) ไปยัง ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.
ศธ. 

ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด และทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด 

๙.๖ ส่งรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัดไปยัง ส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สป.ศธ.  

 ๑๐. ส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ 
สป.ศธ. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำค 
   ๑๐.๑ ประสำนส ำนักงำนศึกษำธกิำร
ภำค และส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด 
จัดส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับภำค และแผนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับจังหวัด 
  ๑๐.๒ ศึกษำ รวบรวม วิเครำะห์
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับ
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

ภำค และแผนกำรพัฒนำกำรศึกษำของ
จังหวัด 
 ๑๐.๓ สรุปและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดบัภำคและ
แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับจังหวัด ใน
ภำพรวมของประเทศ 
  ๑๐.๔ ประชุมคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำค เพือ่
รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนในภูมิภำค และพจิำรณำ
ทบทวนแผนทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภูมิภำคและจังหวัด 
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๒) กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล  ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและกลไก
กำรก ำกับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และต้องมี
กำรรำยงำนต่อสำธำรณชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีระบบงำนดังแผนภำพ 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

 ๑. กำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล ประกอบดว้ย ๒ คณะ ดังนี้ 

 ๑.๑ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำคก ำหนด
ทิศทำงในกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับภูมิภำค
หรือจังหวัด 

๑.๒ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

   

 ๒. ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล สป.ศธ. ด ำเนินกำรจัดท ำ
ร่ำงแผนกำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.. 

๒.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำร่ำง
แผนฯ 

๒.๒ จัดท ำร่ำงแผนฯ 
๒.๓ เสนอร่ำงแผนกำรตรวจรำชกำร 

ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธกิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.. ให้คณะ
กรรมกำรฯ ทั้งสองคณะ พิจำรณำและ
ให้ควำมเห็นชอบ 

๒.๔ แจ้งแผนฯ ที่ได้รับควำม
เห็นชอบไปยังส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 

   

๓. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 
จัดท ำกรอบแนวทำงกำร
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ระดับภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. .. 

๓.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ
จัดท ำร่ำงกรอบแนวทำงกำร
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ระดับภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. .. 

๓.๒ ประชุมคณะท ำงำน
เพื่อจัดท ำร่ำงกรอบแนว
ทำงกำรสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
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และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. .. 

๓.๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
ภำค เสนอศึกษำธิกำรภำค 
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ
กรอบฯ 
๔. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ชี้แจงกรอบสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ระดับภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ...  

๔.๑ ประชุมชี้แจงกรอบ
ทำงกำรสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ
..... ให้จังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบรับทรำบและเข้ำใจ 

๔.๒ ส่งกรอบแนวทำงกำร
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ระดับภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.....ให้จังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบ น ำไปเป็น
แนวทำงในกำรจัดท ำร่ำงแผนฯ 
ของจังหวัด 

    

  ๕. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จัดท ำร่ำงแผนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 

๕.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ
จัดท ำร่ำงแผนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 

๕.๒ ประชุมคณะท ำงำนเพื่อ
จัดท ำร่ำงแผนสนับสนุนกำรตรวจ

กศจ. พิจำรณำและให้
ควำมเห็นชอบแผน
สนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของจังหวัด
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.... 
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 

๕.๓ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
จังหวัด เสนอคณะกรรมกำร
ศึกษำธกิำรจังหวัด (กศจ.) พิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบแผนสนับสนุน
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของจังหวัดประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.... 

  ๖. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จัดท ำแผนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัดประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 
ฉบับสมบูรณ์ และจัดส่งแผนกำร
ตรวจรำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของจังหวัด ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ....ให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
รวบรวมในภำพรวมของภำค 

  

๗. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ด ำเนินกำรดังนี้ 

๗.๑  รวมรวม วิเครำะห ์
แผนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรของ
จังหวัดในพื้นที ่

๗.๒ จัดท ำแผนสนับสนุน
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ... 

๗.๓ ส่งแผนสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำร  ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรของ
จังหวัดในพื้นที่ และระดับภำค 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ....  
ไปยังส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร 
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 ๘. ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล สป.ศธ. รวมรวม กลั่นกรอง
และเสนอควำมคิดเห็นน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ภูมิภำคให้ควำมเห็นชอบ และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้ควำมเห็นชอบ 

   

 ๙. ส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล สป.ศธ. แจ้งแผนและ
งบประมำณที่ได้รับควำมเห็นชอบ ตำม
แผนสนับสนุนกำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรของ
จังหวัด และระดับภำค ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ... ไปยังส ำนักงำน
ศึกษำธกิำรภำค และส ำนักงำน
ศึกษำธกิำรจังหวัด 

   

๑๐. ส ำนกังำนศึกษำธิกำร
ภำค ด ำเนินกำรตำมแผน
สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ... 

๑๐.๑ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
ภำค จัดประชุมชีแ้จงและ
ประสำนเครือข่ำยกำรตรวจ
รำชกำรในกำรด ำเนินงำนตำม
แผนสนับสนุนกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ... ให้หน่วยรับตรวจ
รับทรำบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน 

๑๐.๒ ส ำนักงำนศึกษำธกิำร
ภำค ก ำหนดกำรติดตำมและ
ประเมินผลตำมแผนสนับสนุน
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.. 

 ๑๐. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ด ำเนินกำรตำมแผนสนับสนุนกำร
ตรวจรำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของกระทรวงศึกษำธิกำรของ
จังหวัด 
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

๑๑. ผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร/
ศึกษำธกิำรภำค ด ำเนินกำร
ตรวจรำชกำร ติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรระดับ
ภำค ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.. 

 ๑๑. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวัด
รำยงำนผลกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ ระดับจังหวัด 
ส่งไปยังส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค 

  

๑๒. ส ำนกังำนศึกษำธิกำร
ภำค รวบรวมและรำยงำนผล
กำรตรวจรำชกำร ติดตำม 
ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของจังหวัด เพื่อ
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจ
รำชกำร ติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำระดับภำค  

    

 ๑๓. ส ำนกัตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล สป.ศธ. สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนระดับกระทรวงศึกษำธิกำร 

๑๓.๑ เสนอรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินกำรจัด
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
รับทรำบ 

๑๓.๒ เสนอรำยงำนให้คณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำครับทรำบ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



50 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

๓) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  ที่มุ่งเน้นกำรประเมินผลปฏิบัติรำชกำร (Performance 
Agreement) โดยท ำข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรท ำงำน แผนงำน/โครงกำรและลงนำมร่วมกัน และก ำหนด
ตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนในลักษณะตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
หรือหน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด โดยมีระบบงำน ดังแผนภำพ 
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

 ๑.คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำค
ก ำหนดทิศทำงในกำรด ำเนินงำน
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในระดับ
ภูมิภำคหรือจังหวัด  

   

 ๒. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร แต่งต้ังคณะกรรมกำร 
๒ ชุด ได้แก่  

(๑) คณะกรรมกำรจัดท ำกรอบ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยม ี
กพร.สป. ฝ่ำยเลขำนุกำร 

(๒) คณะกรรมกำรเจรจำ
ต่อรองตัวชีวัดระดับภำค  
โดยมี กพร.สป. ฝ่ำยเลขำนุกำร 

(๓) คณะกรรมกำรเจรจำ
ต่อรองตัวชีวัดระดับจังหวัด โดยมี 
ศธภ. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร  

๒.๑ จัดท ำร่ำงกรอบกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

๒.๒ เสนอร่ำงกรอบฯ ให้
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในภูมิภำค ให้ควำมเห็นชอบ 

๒.๓ ส่งกรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำรที่ได้รับควำม
เห็นชอบส่งไปยังส ำนักงำน
ศึกษำธกิำรภำค 

   

๓. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค จัดท ำ
รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผลระดับ
ภำคและจังหวัด  

๓.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำ
รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผลระดับ
ภำค 

๓.๒ จัดประชุมคณะท ำงำนฯระดับ
ภำค เพื่อจัดท ำร่ำงรำยละเอียดกรอบ
กำรประเมินผลของระดับภำค 

๓.๓ เสนอรำยละเอยีดกรอบกำร
ประเมินผลระดับภำค ต่อศึกษำธกิำร
ภำค  เพือ่ให้ควำมเห็นชอบและเสนอ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร 
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

 ๔. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
รวบรวม กลั่นกรองและเสนอ
ควำมเห็นน ำเสนอคณะกรรมกำร
เจรจำต่อรองตัวชีวัดระดับภำค 

๔.๑ ประชุมคณะกรรมกำร
เจรจำต่อรองตัวชีวัดระดับภำค 
เพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผล
ระดับภำค 

- กรณีเห็นชอบ                
แจ้ง ส ำนักงำนศึกษำธกิำรภำค
ด ำเนินกำรตำมรำยละเอียดกรอบ
กำรประเมินผล 

  - กรณีไม่เห็นชอบ 
จัดให้มีกำรเจรจำตอ่รอง
รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผล 

๔.๒ จัดส่งรำยละเอียดกรอบ
กำรประเมินผลที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค เพือ่ส่ง
ต่อให้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
น ำไปจัดท ำร่ำงรำยละเอยีดกรอบ
กำรประเมินผลระดับจังหวัด 

   

๕. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ส่ง
รำยละเอียดกรอบกำรประเมินผลระดีบ
ภำคไปยังส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด 
ให้จัดท ำรำยละเอียดกรอบกำร
ประเมินผลระดับจังหวัด 

 ๕. ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จัดท ำรำยละเอยีด
กรอบกำรประเมินผลระดับ
จังหวัด  

๕.๑ แต่งต้ังคณะท ำงำน
จัดท ำรำยละเอยีดกรอบกำร
ประเมินผลระดับจังหวัด 

๕.๒ คณะท ำงำนฯระดับ
จังหวัดร่วมประชุมกับ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

๕.๓ จัดท ำร่ำงรำยละเอียด
กรอบกำรประเมินผลระดับ
จังหวัด เสนอต่อคณะกรรมกำร
ศึกษำธกิำรจังหวัด เพื่อให้
ควำมเห็นชอบ 

๕.๔ เสนอร่ำงรำยละเอียด
กรอบกำรประเมินผลที่ผ่ำน
ควำมเห็นชอบไปยัง ส ำนักงำน
ศึกษำธกิำรภำค เพื่อพจิำรณำ 

 
 
 
 
 

คณะกรรมกำร
ศึกษำธกิำรจังหวัด  
พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบร่ำง
รำยละเอียดกรอบ
กำรประเมินผล
ระดับจังหวัด 
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ภำค  (ศธภ.) ส่วนกลำง ศธจ. กศจ. อกศจ. 

๖. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค รวบรวม 
กลั่นกรองและเสนอควำมเห็นน ำเสนอ
คณะกรรมกำรเจรจำต่อรองตัวชวีัด
ระดับจังหวัด 

๖.๑ ประชุมคณะกรรมกำรเจรจำ
ต่อรองตัวชีวัดระดับจังหวัด เพื่อ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 

-กรณีเห็นชอบ แจ้ง ศธจ. ด ำเนินกำร
ตำมรำยละเอยีดกรอบกำรประเมินผล 

-กรณีไม่เห็นชอบ  จัดให้มกีำรเจรจำ
ต่อรองรำยละเอียดกรอบกำรประเมินผล 

    

  ๗. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค จัดท ำค ำ
รับรองกำรปฏิบัติรำชกำรฉบบัสมบูรณ์              
ในระดับจังหวัด เสนอ 
- ศึกษำธกิำรจังหวัดลงนำม 
- ศึกษำธกิำรภำคลงนำม 

๗. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร จัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรฉบับสมบูรณ์              
ในระดับภำค เสนอ  
  - ศึกษำธิกำรภำคลงนำม 
  - รมว.ศธ. ลงนำม 

ศึกษำธกิำรจังหวัด  
ลงนำมค ำรับรอง  
 

  

 ๘. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง แจ้ง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ด ำเนินกำรตำมค ำรับรองฯ 

   

๘. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค แจ้ง 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด ำเนินกำร
ตำมค ำรับรองฯ 

 ๘. ส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ด ำเนินกำรตำมค ำ
รับรองฯ  

  

 ๙. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
ติดตำม นิเทศ ให้ค ำปรึกษำ และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ (Online , 
Site Visit)  ของ ส ำนักงำน
ศึกษำธกิำรภำคและจังหวัด 

   

๑๐. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค ติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรอง
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

    

  ๑๑. ส ำนกังำนศึกษำธิกำร
จังหวัด รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ ไป
ยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 

  

๑๒. ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ ไปยัง
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร 

    

 ๑๓. ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในภูมภิำค 
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๔) กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   ที่มุ่งเน้นควำมมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้จัดท ำคูมื่อกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
แยกส่วนออกเป็นอีกฉบับ 
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๕) กำรบูรณำกำรและประสำนภำรกิจ นโยบำย และยุทธศำสตร์ของกระทรวงศึกษำธิกำรใน
ระดับจังหวัด และกำรขับเคลื่อนโครงกำรประชำรัฐ  ที่มุ่งเน้นกำรมีรูปแบบและวิธีกำรท ำงำนในกำร
สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ และประสำนแนวระนำบ (Cross-function) ระหว่ำงกำรศึกษำ
ทุกระดับและทุกประเภท  จัดให้มีกระบวนกำรและช่องทำงที่จะสื่อสำรกับประชำชนในรูปแบบที่หลำกหลำย 
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมร่วมมือในรูปแบบภำคีหุ้นส่วนระหว่ำงภำครัฐกับเอกชน ( Public – Private 
Partnership: PPP) รวมทั้งกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร และประสำนควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนในจังหวัดใน
จังหวัด ตลอดจนเปิดโอกำสให้ภำคเอกชนและภำคส่วนอ่ืนเข้ำมำแข่งขันในกำรจัดกำรศึกษำหรือบริกำร
สำธำรณะแทนรัฐ (Contestability) 
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๘. (ร่ำง) ภำรกิจและโครงสร้ำงส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค และส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด 

๘.๑ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำท่ี  งำน โครงสร้ำง 

ปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธกิำรใน
ระดับพ้ืนที่ ท ำหน้ำท่ี
ขับเคลื่อนกำรศึกษำใน
ระดับภำคและจังหวัด
โดยกำรอ ำนวยกำร 
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำกำรศึกษำแบบ
ร่วมมือและบรูณำกำร
กับหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวง 
ศึกษำธิกำรและ
หน่วยงำนอื่นหรือภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่
น้ัน ๆ  

(๑) ก ำหนดยุทธศำสตร์และ
บทบำทกำรพัฒนำภำคตำ่ง ๆ 
ให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด รวมทั้งกำรพัฒนำด้ำน
อื่น ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตำม
ศักยภำพและโอกำสของบุคคล
และชุมชนในแต่ละพื้นท่ี  

(๑) ก ำหนดทิศทำงกำรศึกษำระดบั
ภำคและจังหวัด  
(๒) จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำคแบบบูรณำกำร  
(๓) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศด้ำน
กำรศึกษำในระดับภำค 
(๔) ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำคและจังหวัด  
(๕) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำระดับภำค  

กลุ่มยุทธศำสตร์
กำรศึกษำ 

(๒) สนับสนุนกำรพัฒนำจังหวัด
ในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงำน
ด้ำนวิชำกำร กำรวิจัยและ
พัฒนำ 

(๖) วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ  
(๗) พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ  
(๘) สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรยีนและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
จังหวัด  
(๙) ส่งเสริม สนับสนุน กำรจดั
กิจกรรมทำงกำรศึกษำทุกระดับและ
ทุกประเภท 

กลุ่มวิชำกำรดำ้น
กำรศึกษำ 

(๓) ก ำกับดูแล ตดิตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ  

(๑๐) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำตำม
นโยบำยและยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
(๑๑) ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด  

กลุ่มตรวจรำชกำร
และตดิตำม
ประเมินผล 

(๔) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
และตดิตำมประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
รับผิดชอบ  

(๑๒) สนับสนุนกำรตรวจรำชกำร 
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ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำท่ี  งำน โครงสร้ำง 

(๕) ประสำนกำรบริหำรงำน
ระหว่ำงรำชกำรส่วนกลำงและ
ส่วนภูมภิำคให้เกดิกำรพัฒนำ
อย่ำงบูรณำกำรในระดับพื้นท่ี
ของหลำยจังหวัด โดยยึดกำรมี
ส่วนร่วมและประโยชนส์ุขของ
ประชำชนเป็นหลัก  

(๑๓) ประสำนกำรบริหำรงำนระหว่ำง
รำชกำรส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค  
(๑๔) ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน  
(๑๕) บริหำรงำนท่ัวไป  
(๑๖) วำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  
(๑๗) งำนกำรเงิน บัญชี และพัสด ุ 
(๑๘) งำนเลขำนุกำรส ำนักงำนหรอื
คณะกรรมกำรตำมที่ไดร้ับมอบหมำย 
(๑๙) จัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำร
ประจ ำปีของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค  

กลุ่มอ ำนวยกำรและ
ประสำนรำชกำร 

(๖) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือ
สนับสนุนกำรปฏิบตัิงำนของ
หน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ี
ได้รับมอบหมำย  

(๒๐) ปฏิบตัิภำรกิจตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ไดร้ับ
มอบหมำย 

ทุกกลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รา่ง) โครงสรา้งการบรหิารงานส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ 

กลุม่อ านวยการ 

และประสานราชการ 
กลุม่ยทุธศาสตร์

การศกึษา 
กลุม่วชิาการดา้น

การศกึษา 

(๑) ประสานการบรหิารงาน
ระหวา่งราชการสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาค  

(๒) สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของ
ทกุภาคสว่น 

(๓) บรหิารงานทัว่ไป 
(๔)วางแผนการพฒันา

บคุลากรของส านักงาน
ศกึษาธกิารภาค 

(๕) งานการเงนิ บญัช ีและ
พสัด ุ

(๖) งานเลขานุการส านักงาน
หรอืคณะกรรมการตามที่
ไดร้ับมอบหมาย 

(๗) จัดท าแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของส านักงาน

ศกึษาธกิารภาค 

(๑) ก าหนดทศิทางการศกึษาระดบั
ภาคและจังหวดั 

(๒) จัดท าแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันาการศกึษาระดบัภาค
แบบบรูณาการ 

(๓) จัดท าขอ้มลูสารสนเทศดา้น
การศกึษาในระดบัภาค 
(๔) ก าหนดตวัชีว้ดัการพฒันา
การศกึษาระดบัภาคและ
จังหวดั 

(๕) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนนิงานตามแผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

การศกึษาระดบัภาค  

(๑) วจัิยและพฒันาการศกึษา 
(๒) พฒันานวตักรรมและ

เทคโนโลยทีางการศกึษา  
(๓) สนับสนุนการพฒันา

คณุภาพผูเ้รยีนและ
มาตรฐานการศกึษาของ
จังหวดั 

(๔) สง่เสรมิ สนับสนุน การจัด
กจิกรรมทางการศกึษาทกุ
ระดบัและทกุประเภท 

กลุม่ตรวจราชการ 

และตดิตามประเมนิผล 

(๑) ก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิผล การจัดการ
ศกึษาตามนโยบายและ
ยทุธศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(๒) สนับสนุนการตรวจราชการ 
(๓) ก ากบั ตดิตาม และ

ประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวดั 

ศกึษาธกิารภาค 

รองศกึษาธกิารภาค 



58 

 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร                                                           ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๕๙ 

๘.๒ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำท่ี  งำน โครงสร้ำง 

ปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธกิำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด กำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ี นโยบำย 
และยุทธศำสตรข์อง
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่
มอบหมำย  

(๑) รับผิดชอบงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัด และกำรปฏิบตัิงำน
รำชกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด และตำมที่
คณะกรรมกำรศึกษำธิกำร
จังหวัดมอบหมำย  

(๑) จัดท ำข้อเสนอยุทธศำสตร์ แนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำ และกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกระดบัและ
ทุกประเภท  
(๒) จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำรของจังหวัด กำรตั้งและ
จัดสรรงบประมำณประจ ำปีให้
สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร  
(๓) ก ำหนดตัวช้ีวัดกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับจังหวดั และหน่วยงำนทำงกำร
ศึกษำในพื้นที่ท้ังในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
(๔) ก ำกับ เร่งรัด ตดิตำมกำรด ำเนนิงำน
ตำมแผนทีเ่กี่ยวข้องของหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำในพ้ืนท่ีทั้งในและนอกสงักัด
กระทรวงศึกษำธิกำร  
(๕) จัดท ำระบบบริหำรข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ เพื่อก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำกำรศึกษำในระดบัจังหวัด  
(๖) งำนธุรกำรด้ำนแผนและงบประมำณ
ของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  

กลุ่มแผนและ
งบประมำณ 
 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในระดับ
จังหวัด 

(๗) วิจัยและพัฒนำกำรศึกษำที่
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
กำรศึกษำของจังหวัด  
(๘) พัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ  
(๙) สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน
และมำตรฐำนกำรศึกษำของหน่วยงำน
กำรศึกษำ สถำนศึกษำท้ังในและนอก
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
(๑๐) ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรจัดกจิกรรม
ทำงกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภท  

กลุ่มวิชำกำรดำ้น
กำรศึกษำ 

(๓) สั่งกำร ก ำกับ เร่งรดั 
ติดตำม และประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนและสถำนศึกษำใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำร  

(๑๑) ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของกระทรวงศึกษำธิกำรในพื้นที่
รับผิดชอบท้ังในและนอกสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร  

กลุ่มตดิตำมและ
ประเมินผล 
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ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำท่ี  งำน โครงสร้ำง 
(๑๒) จัดท ำแผนกำรตรวจรำชกำร 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
จัดกำรศึกษำของจังหวัด  
(๑๓) งำนเลขำนุกำรกำรตรวจรำชกำร
ของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ในพื้นที่รับผิดชอบ  

(๔) จัดท ำกรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน และก ำหนด
ตัวช้ีวัดกำรด ำเนินงำนใน
ลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำน และ
สถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด  

(๑๔) จัดท ำกรอบกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน และก ำหนดตัวช้ีวัดกำร
ด ำเนินงำนในลักษณะตัวช้ีวัดร่วม 
รวมทั้งก ำกับ ติดตำม และประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำน ของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกดั 
กระทรวงศึกษำธิกำร 

 

(๕) ปฏิบัติภำรกิจตำมนโยบำย
ของกระทรวงศึกษำธิกำรหรือ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง
ปฏิบัติภำรกิจเกีย่วกับรำชกำร
ประจ ำทั่วไปของ
กระทรวงศึกษำธิกำร และ
ประสำนงำนต่ำง ๆ ในระดับ
จังหวัด  

(๑๕) บริหำรงำนท่ัวไป  
(๑๖) งำนกำรเงิน บัญชี และพัสด ุ 
(๑๗) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำร
ด ำเนินงำนของจังหวัด  
(๑๘) บริหำรงำนบุคคลและพัฒนำ
บุคลำกรของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด  
(๑๙) งำนธุรกำรของคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
(๒๐) จัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำรประจ ำปี
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

กลุ่มอ ำนวยกำร
และประสำน
รำชกำร 

บริหำรงำนบุคคล
ส ำหรับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

(๑) รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
รำชกำรที่เป็นอ ำนำจและหน้ำที่
ของ กศจ. และตำมที่ กศจ.มอบ
หมำย 

(๒๑) งำนเลขำนุกำรของ กศจ. และ 
อกศจ. เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล  

กลุ่มบรหิำรงำน
บุคคล 
 

(๒) เสนอแนะกำรบรรจุและ
แต่งตั้ง และกำรบริหำรงำน
บุคคลในเรื่องอื่นที่อยู่ในอ ำนำจ
และหน้ำท่ีของ กศจ. 

(๒๒) เสนอแนะกำรบรรจุและแต่งตั้ง 
และกำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องอื่นที่
อยู่ในอ ำนำจและหน้ำท่ีของ กศจ. 

 

(๓) พิจำรณำเสนอควำมดี
ควำมชอบของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำ
ในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

(๒๓) พิจำรณำเสนอควำมดีควำมชอบ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำร
กำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขต
พื้นที่กำรศึกษำ และข้ำรำชกำรครแูละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ 
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ภำรกจิ  อ ำนำจหน้ำท่ี  งำน โครงสร้ำง 
(๔) จัดท ำแผนและส่งเสริมกำร
พัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

(๒๔) จัดท ำแผนและส่งเสรมิกำรพฒันำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 

 

(๕) จัดท ำมำตรฐำนคณุภำพงำน 
ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำ และ
เกณฑ์กำรประเมินผลงำน
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

(๒๕) จัดท ำมำตรฐำนคุณภำพงำน 
ก ำหนดภำระงำนขั้นต่ ำ และเกณฑ์กำร
ประเมินผลงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 

(๖) ประเมินคุณภำพกำร
บริหำรงำนบุคคลและจัดท ำ
รำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล
เสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
ต่อไป 

(๒๖) ประเมินคณุภำพกำรบรหิำรงำน
บุคคลและจัดท ำรำยงำนกำรบริหำรงำน
บุคคลเสนอ กศจ. เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. 
ต่อไป 

 

(๗) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นตำมที่
บัญญัตไิว้ในพระรำชบัญญตัินี้ 
กฎหมำยอื่น หรือตำมที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมำย 

(๒๗) ปฏิบตัิหน้ำที่อ่ืนตำมที่บญัญตัิไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอื่น หรอื
ตำมที่ ก.ค.ศ. มอบหมำย 

 

ปฏิบัติภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธกิำร
เกี่ยวกับกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ ตำมที่
กฎหมำยก ำหนด กำร
ปฏิบัติรำชกำรตำม
อ ำนำจหน้ำท่ี นโยบำย 
และยุทธศำสตรข์อง
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่
มอบหมำย 

 (๒๘) ปฏิบตัิภำรกิจตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรหรือตำมที่ไดร้ับ
มอบหมำย  

ทุกกลุ่ม 
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กลุม่อ านวยการ 

และประสานราชการ 

(๑) บรหิารงาน
ทั่วไป 

(๒) งานการเงนิ 
บัญช ีและพัสด ุ

(๓) ประสาน 
สง่เสรมิ 
สนับสนุน การ
ด าเนนิงานของ
จังหวดั  

(๔) บรหิารงาน
บคุคลและ
พัฒนาบคุลากร
ของส านักงาน
ศกึษาธกิาร
จังหวดั  

(๕) งานธรุการของ
คณะกรรมการ
ศกึษาธกิาร
จังหวดั 

(๖) จัดท า
แผนปฏบิัติ
ราชการประจ าปี
ของส านักงาน
ศกึษาธกิาร

จังหวดั 

กลุม่แผนและ

งบประมาณ 

(๑) จัดท าขอ้เสนอ
ยทุธศาสตร ์แนว
ทางการจัดการศกึษา 
และการสง่เสรมิ
สนับสนนุการจัด
การศกึษาทกุระดบั
และทกุประเภท  

(๒) จัดท าแผนพฒันา
การศกึษาและ
แผนปฏบิตักิารของ
จังหวดั การตัง้และ
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีใหส้อดคลอ้ง
ตามยทุธศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธกิาร 

(๓) ก าหนดตวัชีว้ดัการ
พฒันาการศกึษา
ระดบัจังหวดั และ
หน่วยงานทางการ
ศกึษาในพืน้ทีท่ัง้ใน
และนอกสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร 
ใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและ
มาตรฐานการศกึษา 

(๔) ก ากบั เรง่รัด ตดิตาม
การด าเนนิงานตาม
แผนทีเ่กีย่วขอ้งของ
หน่วยงานทาง
การศกึษาในพืน้ทีท่ัง้
ในและนอกสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร  

(๕) จัดท าระบบบรหิาร
ขอ้มลูสารสนเทศ
ดา้นการศกึษา เพือ่
ก าหนดทศิทางการ
พฒันาการศกึษาใน
ระดบัจังหวดั 

(๖) งานธรุการดา้นแผน
และงบประมาณของ
คณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจังหวดั  

กลุม่วชิาการ

ดา้นการศกึษา 

(๑) วจัิยและพัฒนา
การศกึษาที่
สอดคลอ้งกบั
ทศิทางการ
พัฒนา
การศกึษาของ
จังหวดั 

(๒) พัฒนา
นวตักรรมและ
เทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

(๓) สนับสนุนการ
พัฒนาคณุภาพ
ผูเ้รยีนและ
มาตรฐาน
การศกึษาของ
หน่วยงาน
การศกึษา 
สถานศกึษาทัง้
ในและนอก
สงักดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร 

(๔) สง่เสรมิ 
สนับสนุน การ
จัดกจิกรรม
ทางการศกึษา
ทกุระดับและ
ทกุประเภท 

กลุม่ตดิตาม 

และประเมนิผล 

(๑) จัดท ากรอบการ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน และ
ก าหนดตัวชีว้ดัการ
ด าเนนิงานใน
ลักษณะตัวชีว้ดัรว่ม 
รวมทัง้ก ากบั 
ตดิตาม และ
ประเมนิผลการ
ปฏบิัตงิาน ของสว่น
ราชการหรอื
หน่วยงาน และ
สถานศกึษาในสงักดั 
กระทรวง 
ศกึษาธกิาร 

(๒) ก ากบั ตดิตาม และ
ประเมนิผลการ
ด าเนนิงานตาม
นโยบายและ
ยทุธศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ
ทัง้ในและนอกสงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร  

(๓) จัดท าแผนการตรวจ
ราชการ ตดิตาม 
ตรวจสอบ และ
ประเมนิผลการจัด
การศกึษาของ
จังหวดั  

(๔) งานเลขานุการการ
ตรวจราชการของ
ผูต้รวจราชการ
กระทรวงศกึษาธกิาร

ในพืน้ทีรั่บผดิชอบ  

กลุม่บรหิารงานบคุคล 

(๑) งานเลขานุการของ กศจ. 
และ อกศจ. เกีย่วกบัการ
บรหิารงานบคุคล  

(๒) เสนอแนะการบรรจแุละ
แตง่ตัง้ และการบรหิารงาน
บคุคลในเรือ่งอืน่ทีอ่ยูใ่น
อ านาจและหนา้ทีข่อง กศจ. 

(๓) พจิารณาเสนอความดี
ความชอบของผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ผูบ้รหิาร
การศกึษาในหน่วยงาน
การศกึษาในเขตพืน้ที่
การศกึษา และขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ในส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา 

(๔) จัดท าแผนและสง่เสรมิการ
พัฒนาขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาใน
หน่วยงานการศกึษาในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา 

(๕) จัดท ามาตรฐานคณุภาพงาน 
ก าหนดภาระงานขัน้ต ่า และ
เกณฑก์ารประเมนิผลงาน
ส าหรับขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาของ
ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา 

(๖) ประเมนิคณุภาพการ
บรหิารงานบคุคลและจัดท า
รายงานการบรหิารงานบคุคล
เสนอ กศจ. เพือ่เสนอ  
ก.ค.ศ. ตอ่ไป 

(๗) ปฏบิัตหินา้ทีอ่ืน่ตามที่
บัญญัตไิวใ้นพระราชบัญญัติ
นี ้กฎหมายอืน่ หรอืตามที ่
ก.ค.ศ. มอบหมาย 

 

(รา่ง) โครงสรา้งการบรหิารงานส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั  

ศกึษาธกิารจงัหวดั 

รองศกึษาธกิารจงัหวดั 
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ขบัเคลือ่นภารกจิ นโยบาย
และยทุธศาสตรข์อง

กระทรวงศกึษาธกิารไปสู่

การปฏบิตัอิยา่งมเีอกภาพ 
และประสานความรว่มมอืให ้
เกดิการบรูณาการรว่มกนั มี
ระบบการก ากบั ตดิตาม
ประเมนิผล ตรวจสอบและ
ถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพ
และเกดิผลสมัฤทธิต์าม

ภารกจิของ
กระทรวงศกึษาธกิาร  

ตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิ
รวมทัง้การพัฒนาและแกไ้ข
ปัญหาเฉพาะพืน้ที ่เพือ่การ
ใหบ้รกิารดา้นการศกึษาที่
รวดเร็ว ทัว่ถงึ และเทา่
เทยีม เกดิประโยชนต์อ่
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั คร ู
บคุลากรทางการศกึษา 
ประชาชน สงัคมพงึพอใจ 
ประเทศไดค้นมคีณุภาพ 
สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมี
ความสขุ และน าไปสูก่าร
บรรลวุสิยัทัศนร์ะยะยาวของ

ประเทศ   
"ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื" 

กลุม่พฒันาระบบบรหิาร  

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
 

อาคารเสมารักษ์ ชัน้ 3 กระทรวงศกึษาธกิาร  
ถนนราชด าเนนินอก เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300  

โทร 0 2628 6406-9     

โทรสาร 0 2628 6409     

Website : 

http://www.psdg.moe.go.th/ 

E-mail :  

psdgmoe@hotmail.co.th 


