
หลกัการและแนวทาง

การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาและการบรหิารราชการ
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
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แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส  ช ัดเจน 

สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนจดัระบบอตัราก าลงั

และปรบัปรงุคา่ตอบแทนบคุลากรภาครฐัให้

เหมาะสมและเป็นธรรม ยดึหลกัการบรหิาร

กจิการบ้านเมืองที่ด ี การบรหิารจดัการ

ภาครฐัแบบใหม่ การตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนในฐานะที่เ ป็น

ศูนยก์ลาง และการอ านวยความสะดวกแก่

ผูใ้ชบ้รกิารเพือ่สรา้งความเชือ่ม ัน่วางใจใน

ระบบราชการ ลดตน้ทนุด าเนนิการของภาค

ธุรกจิ เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนักบันานา

ประเทศ และการรกัษาบุคลากรภาครฐัทีม่ ี

ประสทิธภิาพไวใ้นระบบราชการ”

ค าแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีพลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตร ีทีแ่ถลงตอ่สภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิเมือ่วันศกุรท์ี ่๑๒ กนัยายน ๒๕๕๗

๑๐.๑ “ปรบัปรุงระบบราชการในดา้นองคก์รหรอืหน่วยงานภาครฐัท ัง้ในระดบั

ประเทศ ภูมภิาค และทอ้งถิน่ ทบทวนการจดัโครงสรา้งหนว่ยงานภาครฐัทีม่อี านาจ

หนา้ทีซ่า้ซอ้นหรอืลกัล ัน่กนัหรอืมเีสน้ทางการปฏบิตัทิ ีย่ดืยาว ปรบัปรุงวธิปีฏบิตั ิ

ราชการใหท้นัสมยัโดยนาเทคโนโลยมีาใช้
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ทศิทางแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)

: พัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการ
เจรญิเตบิโตของประเทศและมคีณุภาพ

ชวีติทีด่ี

นโยบายรัฐบาล : การศกึษาและเรยีนรู ้
การทะนุบ ารงุศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม

แนวนโยบายดา้นการศกึษาของ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
(พลเอก ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ)

การบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

การบรหิารจัดการ
เชงิพืน้ที ่

การบรหิารจัดการ
แบบมสีว่นรว่ม 

ประโยชนข์องผูเ้รยีน
เป็นส าคัญ คร ู

บคุลากรทางการ
ศกึษา ประชาชน
สงัคมพงึพอใจ
ประเทศไดค้นมี
คณุภาพ สงัคมอยู่
รว่มกนัอยา่งมี

ความสขุ และน าไปสู่

การบรรลวุสิยัทัศน์
ระยะยาวของประเทศ
"มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยนื"

มติกิารบรหิาร
และจัดการศกึษา

มติกิารจัด
การศกึษา
การสง่เสรมิ 
และสนับสนุน
การศกึษา

• เนน้ความเป็นเอกภาพของการบรหิารจัดการ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ โดยสรา้งระบบราชการและ
โครงสรา้งทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิต์ามภารกจิของรัฐ 
เป็นการบรหิารราชการแบบบรูณาการทีม่เีป้าหมายเพือ่ประโยชน์
สขุของประชาชน

• การบรหิารจัดการแบบบรูณาการในพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกับบรบิท
และประชาชนในเขตจังหวดั โดยการเชือ่มโยงและประสาน
ความร่วมมอืระหวา่งภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน ภาคประชาสงัคม
และประชาชนในการตอบสนองยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตร์
กระทรวงศกึษาธกิาร รวมทัง้การพัฒนาและแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
พืน้ที่

• ยดึหลกัประชาชนเป็นศนูยก์ลาง โดยการสนับสนุนใหป้ระชาชน
มสีว่นร่วมด าเนนิการในภาครัฐและสว่นร่วมในการประเมนิผลการ
บรกิารภาครัฐ เพือ่น าไปสูก่ารปรับปรุงการบรหิารภาครัฐให ้
ประชาชนไดรั้บบรกิารทีด่แีละตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

• สรา้งคณุภาพของคนไทยใหส้ามารถเรยีนรู ้ พัฒนาตน
ไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ประกอบอาชพีและด ารงชวีติได ้
โดยมคีวามใฝ่รูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม เป็นคนดมีี
คณุธรรม

• สรา้งเสรมิคณุภาพการเรยีนรู ้ โดยเนน้การเรยีนรูเ้พือ่
สรา้งสมัมาชพีในพืน้ที่ ลดความเหลือ่มล ้า

• พัฒนาก าลงัคนใหเ้ป็นทีต่อ้งการเหมาะสมกบัพืน้ที่ ทัง้
ในดา้นการเกษตร อตุสาหกรรม และธรุกจิบรกิาร

การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
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จดุเนน้ 
๖ ยทุธศาสตร์
ปฏริปูการศกึษา

๑.หลกัสตูรและ
กระบวนการ

เรยีนรู ้

๔.ผลติ พัฒนา
ก าลงัคนและ
งานวจิัยที่

สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของการ
พัฒนาประเทศ

๓.การทดสอบ 
การประเมนิ 

การประกันคณุภาพ
และการพัฒนา

มาตรฐานการศกึษา

๕.ICT เพือ่
การศกึษา

๖.การบรหิาร
จัดการ

๒.การผลติและ
พัฒนาครู

จดุเนน้ ๖ ยทุธศาสตรป์ฏริปูการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร
ของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (พลเอก ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ)
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“ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ”
ถอืเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาในดา้นตา่งๆ ใหบ้รรลผุล

การบรหิาร
จดัการ

การผลติและ
พัฒนาครู

หลักสตูรและ
กระบวนการ

เรยีนรู ้ ผลติ พัฒนาก าลังคน
และงานวจัิยที่

สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของการพัฒนา

ประเทศ

การทดสอบ 
การประเมนิ การ

ประกันคณุภาพและ
การพัฒนามาตรฐาน

การศกึษา

ICT เพือ่
การศกึษา

เป้าประสงค์
ของการบรหิาร

จดัการ

• หน่วยงานมรีะบบ
บรหิารจัดการที่
คลอ่งตวัและมี
ประสทิธภิาพ

• มกีลไกบรหิารและการ
ประสานงานการจัด
การศกึษาสว่นกลาง
และในพืน้ทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• มนีโยบาย แผน 
มาตรฐานและการ
ตดิตามประเมนิผลการ
จัดการศกึษาทีห่น่วย
ปฏบิตัสิามารถน าไป

บรหิารจัดการไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ

ผลลพัธท์ ีต่อ้งการ
ของการบรหิาร

จดัการ
• รูปแบบโครงสรา้ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ทีช่ดัเจนและยดึ
ประโยชนข์องผูเ้รยีน
เป็นส าคญั

• การบรูณาการการ
ท างานร่วมกนัอยา่ง
คุม้คา่และเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ

• มกีารบรหิารจัดการทัง้
ระบบอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามหลกั
ธรรมาภบิาล

• นโยบาย แผน และ
มาตรฐานทีน่ าไป
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

• ฐานขอ้มลูทีท่นัสมัย
และน่าเชือ่ถอืสามารถ
เชือ่มโยงฐานขอ้มลูกบั
หน่วยงานอืน่ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

จดุเนน้ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ของรัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร (พลเอก ดาวพ์งษ์ รัตนสวุรรณ)
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ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิ
ที ่๑๐/๒๕๕๙ เรือ่ง การขับเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
สัง่ ณ วนัที ่๒๑ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙

ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ
ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การบรหิารราชการของ
กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
สัง่ ณ วนัที่ ๒๑ มนีาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙

โดยทีไ่ดป้รากฏขอ้เท็จจรงิถงึสภาพปัญหาในการจัดการศกึษาในสว่น
ภมูภิาคของประเทศวา่เกดิจากปัญหาการสัง่การและการบรหิารจัดการที่
ไมม่ปีระสทิธภิาพและไมเ่ป็นเอกภาพเป็นปัญหาส าคญั ดังนัน้เพือ่
ประโยชนใ์นการปฏริปูระบบการศกึษาใหส้ามารถขบัเคลือ่นไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและเกดิประโยชนส์งูสดุตอ่การพัฒนาประเทศ

เพือ่ใหก้ารปฏริปูการศกึษาและการบรหิารราชการของ
กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาคเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย มเีอกภาพ
และสามารถประสานเชือ่มโยงและบรูณาการภารกจิในเรือ่งการศกึษา
ของประเทศ โดยเนน้การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นใหส้อดรับกบัแนว
ทางการบรหิารงานโดยประชารัฐ เพือ่ประโยชนใ์นการปฏริปูการศกึษา
อนัจะสง่ผลในการพัฒนาประเทศทีย่ัง่ยนื



ใหม้คีณะกรรมการขบัเคลือ่น
การปฏริปูการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
(รมว.ศธ. เป็นประธาน  เลขาธกิาร

องคก์รหลกั เป็นกรรมการ ปลดักระทรวง

ศกึษาธกิาร เป็นกรรมการและ

เลขานุการ)

• ก าหนดใหม้สี านกังาน
ศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ 
เพือ่ปฏบัิตภิารกจิของ
กระทรวงศกึษาธกิารในระดับ
พืน้ที ่ท าหนา้ทีข่ับเคลือ่น
การศกึษาในระดับภาคและ
จังหวัดโดยการอ านวยการ 
สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนา
การศกึษาแบบรว่มมอืและบรูณา
การกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศกึษาธกิารและ
หน่วยงานอืน่หรอืภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งในพืน้ทีนั่น้ ๆ

• ก าหนดใหม้สี านกังาน
ศกึษาธกิารจงัหวดั
เพือ่ปฏบัิตภิารกจิของ
กระทรวงศกึษาธกิารเกีย่วกับการ
บรหิารและการจัดการศกึษา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด การ
ปฏบัิตริาชการตามอ านาจหนา้ที่
นโยบาย และยทุธศาสตรข์อง
สว่นราชการตา่งๆ ทีม่อบหมาย

• ก าหนดใหม้คีณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.)
เพือ่ขับเคลือ่นงานดา้นการศกึษา
ของจังหวัด

• ก าหนดใหม้คีณะอนกุรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั (อกศจ.)
เพือ่บรหิารงานบคุคลของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาในจังหวัด

ก าหนดกลไกและระบบงาน 
(ค าส ัง่ หน.คสช.)

• มกีลไกหรอืรปูแบบและวธิกีารท างานในการสนับสนุนใหเ้กดิการบรูณาการ
ความรว่มมอืทัง้ในสว่นกลาง เขตพืน้ที ่และสว่นภมูภิาค

• จัดใหม้กีระบวนการและชอ่งทางทีจ่ะสือ่สารกบัประชาชนในรปูแบบที่
หลากหลาย

• สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืในรปูแบบภาคหีุน้สว่นระหวา่งภาครฐักบั
เอกชน (Public – Private Partnership: PPP) 

• เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและภาคสว่นอืน่เขา้มาแขง่ขนัในการจัด
การศกึษาหรอืบรกิารสาธารณะแทนรฐั (Contestability)

• การขบัเคลือ่นภารกจิและยทุธศาสตรข์องกระทรวงสูก่ารปฏบิตัมิคีวาม
สอดคลอ้งเป็นแนวเดยีวกนั (Strategic Alignment) การจัดสรร
งบประมาณตามยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายรว่มกนัของกระทรวงทีใ่ห ้
ความส าคญักบัการจัดสรรงบประมาณเชงิพืน้ที่

• สง่เสรมิการบรหิารจัดการศกึษาโดยยดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน (Cluster – based , 
Area–based) ทัง้ระดบัภาค ระดบัจังหวดั และพืน้ทีพ่เิศษ โดยการจัดสว่น
ราชการประจ าจังหวดัทีเ่ป็นตวัแทนของกระทรวงทีแ่ทจ้รงิในราชการ
บรหิารสว่นภมูภิาค และท าหนา้ทีป่ระสานแนวระนาบ (Cross-function) 
ระหวา่งการศกึษาทกุระดบัและทกุประเภท ตลอดจนการเชือ่มโยง บรูณา
การ และประสานความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นในจังหวดั

• ประสานและบรูณาการการพฒันาการศกึษาทกุระดบั ทกุประเภท ใน
รปูแบบคณะกรรมการทีม่าจากทกุภาคสว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน 
ภาคประชาสงัคม และประชาชน

• ปรับปรงุกฏหมายการมอบอ านาจในภารกจิทีต่อ้งด าเนนิการในจังหวดัให ้
ผูว้า่ราชการจังหวดั ผูแ้ทนสว่นราชการในจังหวดัและภาค และ
คณะกรรมการในระดบัจังหวดัใหเ้หมาะสม

• ก าหนดบทบาทและยทุธศาสตรก์ารพฒันาภาคและจังหวดัใหส้อดคลอ้ง
กบัศกัยภาพและโอกาสของพืน้ที ่ทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัทศิ
ทางการพฒันาประเทศ นโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวง ยทุธศาสตร์
การพฒันาภาคและจังหวดั รวมทัง้การพฒันาดา้นอืน่ๆ 

• จัดท าแผนพฒันาการศกึษจังหวดัแบบบรูณาการ ทีต่อ้งผา่นกระบวนการ
รว่มคดิรว่มท าจากภาคสว่นตา่งๆ

• จัดกรอบการประเมนิผลปฏบิตัริาชการ (Performance Agreement) โดย
ท าขอ้ตกลงความรว่มมอืในการท างาน แผนงาน/โครงการและลงนาม
รว่มกนั และก าหนดตวัชีว้ดัในการด าเนนิงานในลกัษณะตวัชีว้ดัรว่ม (Joint 
KPI)

• ปฏริปูระบบบรหิารงานบคุคลใหม้มีาตรฐาน สามารถขจัดความเหลือ่มล ้า มี
การตรวจสอบถว่งดลุ สามารถแกปั้ญหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบ ให ้
เกดิความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการแตง่ตัง้ โยกยา้ยของขา้ราชการ
ครแูละบคุลากรทางการศกึษา บคุลากรไดร้ับการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
และตอ่เนือ่ง

• โครงสรา้งทีม่คีวามเป็นเอกภาพของการบรหิารจัดการ สอดคลอ้งกบั
ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ มผีลสมัฤทธิแ์ละความคุม้คา่ตามภารกจิ มี
ระบบธรรมาภบิาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศกึษาและการใช ้

ทรัพยากรทางการศกึษา

• มลี าดบัชัน้ของการบรหิารจัดการและสายบงัคบับญัชาทีช่ดัเจน มี
ผูร้ับผดิชอบตอ่ผลการปฏบิตังิานในทกุระดบั (Accountability) และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งสม า่เสมอ

แนวทางด าเนนิการ
ปญัหาอปุสรรค

หลกั

๑) การบรหิารงานแบบ
แยกสว่น ขาดการ
บรูณาการ ไมส่อดคลอ้ง
กับระเบยีบบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ 
การจัดการศกึษาในสว่น
ภมูภิาคของประเทศเกดิ
จากปัญหาการสั่งการ
และการบรหิารจัดการ
ทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพและ
ไมเ่ป็นเอกภาพ
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๓) เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ไมไ่ดเ้ป็นเขตพืน้ที่
การศกึษาของกระทรวง
อยา่งแทจ้รงิ และเกดิ
ปัญหาเกีย่วกบัการ
ประสานงานระหวา่งเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาดว้ยกนั
เอง

๒) โครงสรา้ง
ปัจจุบันไมส่ามารถ
บรหิารงานเชงิพืน้ที่
ในลักษณะทีเ่ป็น
ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุที่
เป็นภารกจิรว่มกันได ้

๔) การบรหิารงาน
บคุคลในระดับพืน้ทีม่ี
การแทรกแซงทาง
การเมอืง มปัีญหา
เรือ่งความเป็นธรรม
และความโปรง่ใส

๕) การเปิดโอกาส
ใหภ้าคสว่นตา่งๆ มี
สว่นรว่มในการจัด
การศกึษา เป็น
เครอืขา่ยพันธมติรใน
การท างานรว่มกันยัง
มคีอ่นขา้งนอ้ย

ผลทีไ่ดร้บั

•รปูแบบโครงสรา้ง
กระทรวงศกึษาธกิาร
ทีช่ดัเจนและยดึ
ประโยชนข์องผูเ้รยีน
เป็นส าคัญ

•หน่วยงานมรีะบบ
บรหิารจัดการที่
คลอ่งตัว มเีอกภาพ
และมปีระสทิธภิาพ
ตามหลัก
ธรรมาภบิาล

•มกีลไกบรหิารและ
การประสานงานการ
จัดการศกึษา
สว่นกลางและใน
พืน้ทีอ่ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
การบรูณาการการ
ท างานรว่มกนัอยา่ง
คุม้คา่และเกดิ
ประโยชนส์งูสดุ

•มนีโยบาย แผน 
มาตรฐานและการ
ตดิตามประเมนิผล
การจัดการศกึษาที่
หน่วยปฏบิตัสิามารถ
น าไปบรหิารจัดการ
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ

•ฐานขอ้มลูที่
ทันสมยัและ
น่าเชือ่ถอืสามารถ
เชือ่มโยงฐานขอ้มลู
กบัหน่วยงานอืน่ได ้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ

การปฏริูป
การศกึษาและการ
บรหิารราชการ
ของกระทรวง
ศกึษาธกิาร
ในภมูภิาคเป็นไป
ดว้ยความ
เรยีบรอ้ย มี
เอกภาพ และ
สามารถประสาน
เชือ่มโยงและ
บรูณาการภารกจิ
ในเรือ่งการศกึษา
ของประเทศโดย
เนน้การมสีว่นร่วม
ของทกุภาคสว่น
ใหส้อดรับกบั
แนวทางการ
บรหิารงานโดย
ประชารัฐ เพือ่
ประโยชนใ์นการ
ปฏริูปการศกึษา
อนัจะสง่ผลในการ
พัฒนาประเทศที่
ยั่งยนื

กรอบแนวคดิการด าเนนิการเพือ่แกป้ญัหาการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค
เป้าประสงคข์องการ

บรหิารจดัการ



• มกีลไกหรอืรปูแบบและวธิกีารท างานในการสนับสนุนใหเ้กดิการบรูณาการความรว่มมอืทัง้ใน
สว่นกลาง เขตพืน้ที ่และสว่นภมูภิาค

• จัดใหม้กีระบวนการและชอ่งทางทีจ่ะสือ่สารกบัประชาชนในรปูแบบทีห่ลากหลาย
• สง่เสรมิการสรา้งความรว่มมอืในรปูแบบภาคหีุน้สว่นระหวา่งภาครัฐกบัเอกชน (Public – Private 

Partnership: PPP) 
• เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและภาคสว่นอืน่เขา้มาแขง่ขนัในการจัดการศกึษาหรอืบรกิารสาธารณะ
แทนรัฐ (Contestability)

• สง่เสรมิการบรหิารจัดการศกึษาโดยยดึพืน้ทีเ่ป็นฐาน 
(Cluster – based , Area–based) ทัง้ระดบัภาค ระดบั
จังหวดั และพืน้ทีพ่เิศษ โดยการจัดสว่นราชการประจ า
จังหวดัทีเ่ป็นตวัแทนของกระทรวงทีแ่ทจ้รงิในราชการ
บรหิารสว่นภมูภิาค และท าหนา้ทีป่ระสานแนวระนาบ 
(Cross-function) ระหวา่งการศกึษาทกุระดบัและทกุ
ประเภท ตลอดจนการเชือ่มโยง บรูณาการ และ
ประสานความร่วมมอืกบัทกุภาคสว่นในจังหวดั

• ประสานและบรูณาการการพัฒนาการศกึษาทกุระดบั 
ทกุประเภท ในรูปแบบคณะกรรมการทีม่าจากทกุภาค
สว่น ทัง้ภาครัฐ ภาคธรุกจิเอกชน ภาคประชาสงัคม 
และประชาชน

• ปรับปรุงกฏหมายการมอบอ านาจในภารกจิทีต่อ้ง
ด าเนนิการในจังหวดัใหผู้ว้า่ราชการจังหวดั ผูแ้ทนสว่น
ราชการในจังหวดัและภาค และคณะกรรมการในระดบั
จังหวดัใหเ้หมาะสม

• ก าหนดบทบาทและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาคและ
จังหวดัใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาสของพืน้ที ่
ทีเ่ชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบัทศิทางการพัฒนา
ประเทศ นโยบายและยทุธศาสตรข์องกระทรวง 
ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาภาคและจังหวดั รวมทัง้การ
พัฒนาดา้นอืน่ๆ 

• จัดท าแผนพัฒนาการศกึษจังหวดัแบบบรูณาการ ที่
ตอ้งผา่นกระบวนการร่วมคดิร่วมท าจากภาคสว่นตา่งๆ

• จัดกรอบการประเมนิผลปฏบิตัริาชการ (Performance 
Agreement) โดยท าขอ้ตกลงความร่วมมอืในการ
ท างาน แผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกนั และ
ก าหนดตวัชีว้ดัในการด าเนนิงานในลักษณะตวัชีว้ดัร่วม
(Joint KPI)

• โครงสรา้งทีม่คีวามเป็นเอกภาพของการบรหิาร
จัดการ สอดคลอ้งกบัระเบยีบบรหิารราชการ
แผน่ดนิ มผีลสมัฤทธิแ์ละความคุม้คา่ตามภารกจิ 
มรีะบบ
ธรรมาภบิาลและกลไกตรวจสอบการจัดการศกึษา
และการใชท้รัพยากรทางการศกึษา

• มลี าดบัชัน้ของการบรหิารจัดการและสายบงัคบั
บญัชาทีช่ดัเจน มผีูรั้บผดิชอบตอ่ผลการ
ปฏบิตังิานในทกุระดบั (Accountability) และ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานอยา่งสม ่าเสมอ

• การขบัเคลือ่นภารกจิและยทุธศาสตรข์อง
กระทรวงสูก่ารปฏบิตัมิคีวามสอดคลอ้งเป็นแนว
เดยีวกนั (Strategic Alignment) การจัดสรร
งบประมาณตามยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายร่วมกนั
ของกระทรวงทีใ่หค้วามส าคญักับการจัดสรร
งบประมาณเชงิพืน้ที่

• ปฏริูประบบบรหิารงานบคุคลใหม้มีาตรฐาน 
สามารถขจัดความเหลือ่มล ้า มกีารตรวจสอบ
ถว่งดลุและเป็นกลางทางการเมอืง และสนับสนุน
ใหบ้คุลากรไดรั้บการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ตอ่เนือ่ง

๒. หลักการ
บรหิาร

จัดการเชงิ
พืน้ที ่

๓. หลักการ
บรหิารจัดการ
แบบมสีว่นรว่ม 

๑. หลักการ
บรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ี

ไมเ่พิม่อัตราก าลัง ต าแหน่ง และงบประมาณ

การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

infographic



พระราชบญัญัตปิรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ (มาตรา ๔๐) ไดก้ าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิและก ากบัดแูลการศกึษา

ทกุระดบัและทกุประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา สนบัสนุนทรพัยากรเพือ่การศกึษา สง่เสรมิและประสานงานการศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม 

และการกฬีาเพือ่การศกึษา รวมท ัง้การตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลการจดัการศกึษาและราชการอืน่ตามทีม่กีฏหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่อง

กระทรวงศกึษาธกิารหรอืสว่นราชการทีส่งักดักระทรวงศกึษาธกิาร และมาตรา ๔๑ การจัดระเบยีบราชการกระทรวงศกึษาธกิาร ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายวา่ดว้ยการนัน้

บทบาทและภารกจิของ ศธ.

• ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน
การศกึษา สนับสนุนทรัพยากรเพือ่
การศกึษา 

• สง่เสรมิและก ากับดแูลการศกึษาทกุระดบั
และทกุประเภท 

• สง่เสรมิและประสานงานการศาสนา ศลิปะ 
วฒันธรรม และการกฬีาเพือ่การศกึษา 

• ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการจัด
การศกึษา

ประโยชนข์องผูเ้รยีนเป็นส าคัญ  คร ูบคุลากรทางการศกึษา 
ประชาชน สงัคมพงึพอใจ ประเทศไดค้นมคีณุภาพ สงัคมอยู่
รว่มกันอยา่งมคีวามสขุ และน าไปสูก่ารบรรลวุสิยัทัศนร์ะยะยาว

ของประเทศ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื"

ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ การบรหิารราชการ

การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

• ดา้นนโยบาย 
(Policy)

• ดา้นก ากับดแูล
(Regulator)

• ดา้นสง่เสรมิ
สนับสนุน 
(Facilitator)

• ดา้นปฏบิัตกิาร
(Operator)

•Agenda based

•Function based

•Cluster based

•Area based

•Participation & 

Collaboration

สว่นกลาง

ในภมูภิาค

-ภาค

-จังหวัด

infographic



ขบัเคลือ่นภารกจิ นโยบายและ
ยทุธศาสตรข์อง

กระทรวงศกึษาธกิารไปสูก่าร
ปฏบิัตอิยา่งมเีอกภาพ และ
ประสานความรว่มมอืใหเ้กดิ

การบรูณาการรว่มกัน มรีะบบการ
ก ากับ ตดิตามประเมนิผล
ตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ี

ประสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิ์
ตามภารกจิของ

กระทรวงศกึษาธกิาร ตอบสนอง
ยทุธศาสตรช์าติ รวมทัง้การ
พัฒนาและแกไ้ขปัญหาเฉพาะ

พืน้ที่ เพือ่การใหบ้รกิาร
ดา้นการศกึษาทีร่วดเร็ว ท่ัวถงึ 
และเทา่เทยีม เกดิประโยชน์
ตอ่ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ ครู
บคุลากรทางการศกึษา
ประชาชน สงัคมพงึพอใจ

ประเทศไดค้นมคีณุภาพ สงัคม
อยูร่ว่มกันอยา่งมคีวามสขุ และ
น าไปสูก่ารบรรลวุสิยัทัศน์
ระยะยาวของประเทศ

"ม ัน่คง ม ัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื"

• การปฏบิัตงิานตามยทุธศาสตร ์นโยบาย 
หรอืภารกจิทีม่อบหมายเป็นพเิศษ

งานตามยทุธศาสตร ์
(Agenda  based)

• การปฏบิัตงิานประจ าหรอืงานตามหนา้ที่
ปกตขิองสว่นราชการ ไดแ้ก ่งานตาม
กฎหมาย กฎ มตคิณะรัฐมนตร ีนโยบาย
ของรัฐบาล

งานประจ าตามหนา้ที่
(Function  based)

• การปฏบิัตงิานทีต่อ้งก ากับตดิตาม 
ประสานและรว่มมอื หรอืการบรูณาการ
การปฏบิัตงิานหลายจังหวดัทีม่พีืน้ที่
ตดิตอ่กัน

งานหลายจงัหวดัทีม่ ี
พืน้ทีต่ดิตอ่กนั 

(Cluster  based) 

• การปฏบิัตงิานในพืน้ทีจั่งหวดัเพือ่
ผลสมัฤทธิร์ว่มกัน

งานในพืน้ทีจ่งัหวดั
(Area  based) 

• การปฏบิัตงิานสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม
ตามนโยบายประชารัฐ หรอืงานอืน่ซึง่
ภาครัฐพงึท างานรว่มกับทอ้งถิน่ ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน หรอืองคก์ร
สาธารณประโยชนอ์ืน่

งานการมสีว่นรว่มและ
ความรว่มมอื 

(Participation & 
Collaboration)  

การจ าแนกบทบาทภารกจิ
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

คณะกรรมการ
ขบัเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิาร
ในภมูภิาค

สป. สกศ. สพฐ. 
สกอ. สอศ. 

สนง.กศน. / สนง.ก.ค.ศ. 
/ สช.

ศธภ.

ศธจ. / กศจ.

สว่นราชการ 
/หนว่ยงาน 

/หนว่ยงานการศกึษา 
/สถานศกึษา 

สงักดั
กระทรวงศกึษาธกิาร

ในจงัหวดั
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กระทรวงศกึษาธกิาร

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
(๗๗ จงัหวดั)

• ศกึษาธกิารจังหวดั เป็นผูบ้ังคับบัญชาขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลกูจา้งในส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวดั อยูภ่ายใตก้ารก ากับดแูลของศกึษาธกิารภาค 
โดยอาจใหม้รีองศกึษาธกิารจังหวดั จ านวนไมเ่กนิ
หนึง่คนเพือ่ชว่ยเหลอืงานศกึษาธกิารจังหวดั

• ใหป้ลัดกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้ศกึษาธกิาร
จังหวดัและรองศกึษาธกิารจังหวดัจากขา้ราชการใน
กระทรวงศกึษาธกิาร

• ในระหวา่งทีย่ังมไิดม้กีารจัดตัง้ส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวดั ใหส้ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
หรอืส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเขต ๑ 
ในจังหวดัตา่ง ๆ ท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงานศกึษาธกิาร
จังหวดัในจังหวดันัน้ ๆ ไปพลางกอ่น แลว้แตก่รณี

อ านาจหนา้ทีส่ านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ (ศธภ.)
ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละบทบาทการพัฒนาภาค

สนับสนุนการพัฒนาจังหวดัดา้นวชิาการ การวจัิยและพัฒนา

ก ากับดแูล ตดิตาม และประเมนิผลการด าเนนิงานของ ศธจ.

สนับสนุนการตรวจราชการ และตดิตามประเมนิผล

ประสานการบรหิารงานระหวา่งราชการสว่นกลางและสว่นภมูภิาค

อ านาจหนา้ทีส่ านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั (ศธจ.)
รับผดิชอบงานธรุการของ กศจ. และการปฏบิัตงิานราชการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ทีข่อง กศจ. และ
ตามที ่กศจ. มอบหมาย
สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนางานดา้นวชิาการ
สั่งการ ก ากับ เร่งรัด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของสว่นราชการหรอืหน่วยงานและสถานศกึษา 
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร
จัดท ากรอบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานและตัวชีวั้ดร่วมในการด าเนนิงาน
ปฏบิัตภิารกจิตามนโยบาย หรอืตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย รวมทัง้ปฏบิัตภิารกจิเกีย่วกับราชการประจ าท่ัวไป
ของกระทรวงศกึษาธกิาร และประสานงานตา่ง ๆ  ในระดับจังหวัด
เสนอแนะการบรรจุและแตง่ตัง้ และการบรหิารงานบคุคล
พจิารณาเสนอความดคีวามชอบของผูบ้รหิารสถานศกึษา ผูบ้รหิารการศกึษาในหน่วยงานการศกึษาในเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา และขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
จัดท าแผนและสง่เสรมิการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
จัดท าทะเบยีนประวัตขิา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
จัดท ามาตรฐานคณุภาพงาน ก าหนดภาระงานขัน้ต า่ และเกณฑก์ารประเมนิผลงานส าหรับขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา
ประเมนิคณุภาพการบรหิารงานบคุคลและจัดท ารายงานการบรหิารงานบคุคลเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
การศกึษาเพือ่เสนอ ก.ค.ศ.

อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.)
ก าหนดยทุธศาสตร ์แนวทาง และสง่เสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษา
พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาของจังหวดั
พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบกรอบการประเมนิผลการปฏบิัตงิานและตัวชีว้ดัรว่มในการ
ด าเนนิงาน
เสนอความเห็นเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในจังหวดัตอ่ คกก.ขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
ก ากับ เรง่รัด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิัตงิานของสว่นราชการหรอืหน่วยงานและ
สถานศกึษา
วางแผนการจัดการศกึษาในจังหวดัและพจิารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแ้ก่
สถานศกึษา
เสนอ คกก.ขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาคเพือ่แตง่ตัง้
คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิัตงิานของ กศจ. ไดต้ามความจ าเป็น
ก ากับดแูล จัดตัง้ ยบุ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
บรหิารงานบคุคลส าหรับขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา

อ านาจหนา้ทีค่ณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
ก าหนดทศิทางในการด าเนนิงานในระดบัภมูภิาคหรอืจังหวดั

วางแผนงานเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลในระดับภมูภิาคหรอืจังหวดั

พจิารณาการจัดสรรงบประมาณใหแ้กห่น่วยงานในระดับภมูภิาคหรอืจังหวดั

แตง่ตัง้ โอน หรอืยา้ยผูบ้รหิารหรอืผูป้ฏบิตังิานในต าแหน่งตา่ง ๆในระดบัภมูภิาคหรอืจังหวดั

สัง่ใหผู้บ้รหิารผูป้ฏบิัตงิานในต าแหน่งตา่งๆในระดบัภมูภิาคหรอืจังหวดั หยดุการปฏบิัตหินา้ที่

หรอืใหพ้น้จากต าแหน่ง

แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิัตงิานของ กศจ.

เชญิขา้ราชการ พนักงาน ลกูจา้ง หรอืผูป้ฏบิัตงิานอืน่ในหน่วยงานของรัฐ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง

มาสอบถามขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้เรยีกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งมาเพือ่

ประกอบการพจิารณา

องคก์ระประกอบ
(๑) รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นกรรมการ
(๓) เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เป็นกรรมการ
(๔) เลขาธกิารคณะกรรมการการอาชวีศกึษา เป็นกรรมการ
(๕) เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา เป็นกรรมการ
(๖) เลขาธกิารสภาการศกึษา เป็นกรรมการ
(๗) ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ

องคก์ระประกอบ กศจ.
(๑) ผูว้า่ราชการจังหวดั หรอืรองผูว้า่ราชการจังหวดัทีไ่ดร้ับมอบหมาย เป็น

ประธานกรรมการ
(๒) ศกึษาธกิารภาคในพืน้ทีท่ีร่ับผดิชอบ เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูแ้ทนส านักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน
และผูแ้ทนส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย เป็นกรรมการ

(๔) ทอ่งเทีย่วและกฬีาจังหวดั ทอ้งถิน่จังหวดั ประธานสภาอตุสาหกรรม
จังหวดั ประธานหอการคา้จังหวดั ผูอ้ านวยการส านักงาน
พระพทุธศาสนาจังหวดั และวฒันธรรมจังหวดั เป็นกรรมการ

(๕) ผูแ้ทนภาคประชาชนในทอ้งถิน่ซึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค จ านวนสองคน เป็น
กรรมการ

(๖) ผูแ้ทนขา้ราชการครใูนทอ้งถิน่ซึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
แตง่ตัง้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค จ านวนสองคน เป็น
กรรมการ

(๗) กรรมการผูท้รงคณุวฒุซิ ึง่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้จาก
ผูท้รงคณุวฒุดิา้นกฎหมาย ดา้นบรหิารงานบคุคล หรอืดา้นอืน่ ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปู
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค จ านวนไมเ่กนิสามคน เป็น
กรรมการ

(๘) ศกึษาธกิารจังหวดั เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส าหรับกรงุเทพมหานคร ใหค้ณะกรรมการขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาคท าหนา้ทีเ่ป็น กศจ.

องคก์ระประกอบ อกศจ.
(๑) บคุคลซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จากผูซ้ ึง่เป็น กศจ. เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) บคุคลซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จากผูซ้ ึง่เป็น กศจ. จ านวนสองคน เป็น

อนุกรรมการ
(๓) ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

ซึง่ กศจ. แตง่ตัง้จ านวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่ กศจ. แตง่ตัง้ จ านวนไมเ่กนิสามคน เป็นอนุกรรมการ
(๕) ศกึษาธกิารจังหวดั เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั

(กศจ.)
คณะอนกุรรมการ
ศกึษาธกิารจงัหวดั

(อกศจ.)

อ านาจหนา้ที่ องคป์ระกอบ

๙ คน

๒๒ คน

๘ คน

อ านาจหนา้ทีค่ณะอนกุรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (อกศจ.)
ปฏบิัตหินา้ทีก่ารบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาในจังหวดั 
ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายจาก กศจ.

โครงสรา้ง อ านาจหนา้ที ่และองคป์ระกอบคณะกรรมการ ตามค าส ัง่ หน.คสช.
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 
๑-๑๘ 

• ใหม้สี านักงานศกึษาธกิารภาค จ านวนสบิแปดภาค 
สงักัดส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ตาม
บัญชทีีรั่ฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร
ประกาศก าหนด

• ศกึษาธกิารภาค เป็นผูบ้ังคับบญัชาขา้ราชการ 
พนักงานราชการ และลกูจา้งในส านักงาน
ศกึษาธกิารภาค ขึน้ตรงตอ่รัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยอาจใหม้รีองศกึษาธกิาร
ภาค จ านวนไมเ่กนิหนึง่คนเพือ่ชว่ยเหลอืงาน
ศกึษาธกิารภาค 

• ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิารแตง่ตัง้
ศกึษาธกิารภาคและรองศกึษาธกิารภาค จาก
ขา้ราชการในกระทรวงศกึษาธกิารตามที่
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิารเสนอ

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการ
ปฏริปูการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
(คปภ.)



สถานศกึษาสังกัดอืน่
สถานศกึษา

อปท.

ประชาสังคม เอกชน 
เครอืขา่ย องคก์รอืน่

สว่นราชการ หน่วยงาน
สังกัดกระทรวง กรมอืน่

ในจังหวัด

กลไกการบรูณาการการศกึษาในภมูภิาคและจงัหวดัของกระทรวงศกึษาธกิาร

ผูต้รวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร
ปฏบิตัหินา้ทีศ่กึษาธกิารภาค

กระทรวงศกึษาธกิาร

คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา
ของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.)
ผูว้า่ราชการจังหวัด ประธาน

ศกึษาธกิารจังหวัด เลขานุการ

 สถาบันการอาชวีศกึษา (๑๙)
 สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตร (๔)
 ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา (๑๒)
 สถาบันพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัยภาค (๕)

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ 
(ศธภ.) 

(๑๘ แหง่)

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
(ศธจ.)

(๗๗ จงัหวดั)

อ านวยการ / สัง่การ / ก ากบั เรง่รัด 
ตดิตาม และประเมนิผล

ประสานการด าเนนิงาน / ความรว่มมอื

* ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การจัดตัง้คณะกรรมการประสานและสง่เสรมิการศกึษาเอกชนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที ่๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗
** ระเบยีบส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาวา่ดว้ยการบรหิารอาชวีศกึษาจังหวัดและอาชวีศกึษาภาค พ.ศ.๒๕๕๓

ส านักงานการศกึษาเอกชน

จังหวดั (สงขลา ,สตลู , ยะลา

, ปัตตาน ี, นราธวิาส) (๕) 

โรงเรยีนเอกชน จชต.

*คณะกรรมการประสานและ

สง่เสรมิการศกึษาเอกชน

จังหวดั (ปสกช.)

โรงเรยีนเอกชน

**คณะกรรมการอาชวีศกึษาจังหวดั 

(อศจ.) / อาชวีศกึษากรงุเทพ (อศก.) 

และ อาชวีศกึษามหานคร (อศม.)

วทิยาลัย สงักัด สอศ.

ส านักงานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวดั /

กทม. (ส านักงาน กศน.จังหวดั) (๗๗)

สถานศกึษา

(กศน.อ าเภอ) (๘๗๗)

ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ

ประจ าจังหวดั (๗๗)

โรงเรยีน

ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษามัธยมศกึษา

(สพม.) (๔๒)

โรงเรยีนมัธยมศกึษา

ส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษา

(สพป.) (๑๘๓) 

โรงเรยีนประถมศกึษา

และขยายโอกาส

มหาวทิยาลยั

infographic



ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ 

• มอบหมายให ้ผูต้รวจราชการ ศธ. ปฏบัิตหินา้ที ่“ศกึษาธกิารภาค” อกีต าแหน่งหนึง่
และก าหนดใหม้ ี“รองศกึษาธกิารภาค”

กระทรวงศกึษาธกิาร

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั  (๗๗ จงัหวดั)

• มอบหมายให ้ผอ.สพป.เขต ๑ ท าหนา้ที ่“ศกึษาธกิารจังหวัด”  และก าหนดใหม้ ี“รองศกึษาธกิารจังหวัด”

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

 สถาบันการอาชวีศกึษา (๑๙ แหง่)
 สถาบันการอาชวีศกึษาเกษตร (๔ แหง่)

 ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา(๑๒ แหง่)

 สถาบันพัฒนาการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศัยภาค (๕ แหง่)

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

คณะอนกุรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (อกศจ.)

(๙ คน)

(๒๒ คน)

๘ คน
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สว่นราชการสงักดั ศธ. 
(องคก์รหลกั)

สนง.กศน. /สนง.ก.ค.ศ. / สช.

สถาน
ศกึษาสงักดัอืน่

(๑,๑๔๒)

สถานศกึษา
อปท.

(๑,๔๘๑)

ประชาสงัคม/ 
ภาคเอกชน/ 
เครอืขา่ย/ 
องคก์รอืน่

สว่นราชการ 
หน่วยงานสงักดั
กระทรวง/กรม
อืน่ในจังหวดั

สว่นราชการ/หนว่ยงาน/หนว่ยงานการศกึษา 
สงักดักระทรวงศกึษาธกิารในจงัหวดั

สถานศกึษาสงักดั ศธ.

Cross-function

อ านวยการ / สัง่การ / ก ากบั เรง่รัด ตดิตาม 
และประเมนิผล

ประสานการด าเนนิงาน

ผงัความเชือ่มโยงของโครงสรา้งตามค าส ัง่ หน.คสช. กบัโครงสรา้งปจัจบุนั
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

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

Good Governance 

infographic

สถานศกึษาสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
(รวม ๓๕,๔๔๖ แหง่)

 สถานศกึษา สช. ๓,๙๕๑ (สามัญ ๓,๕๐๖)
สพฐ. ๓๐,๙๒๒ (สามัญ ๓๐,๘๒๘ , ก.พเิศษ ๕๑, ก.สงเคราะห ์๔๓)

 สถาบันอดุมศกึษา (๑๕๐)
 วทิยาลัยชมุชน (๑๙)
 วทิยาลัยสงักัด สอศ. (รัฐ ๔๒๑ , เอกชน ๔๔๕)
 องคก์ารมหาชน (โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์) (๑)

สถานศกึษานอกระบบโรงเรยีน (๖,๒๕๔ แหง่)  

/ นกัศกึษา ผูร้บับรกิาร (๗๖๗,๗๐๖ คน)

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/


ศนูยก์ารศกึษา

พเิศษประจ า

จังหวดั (๗๗)

โรงเรยีน

สพป.

(๑๘๓) 

โรงเรยีน
ประถมศกึษา
และขยาย
โอกาส

สพม.

(๔๒)

โรงเรยีน

มัธยมศกึษา

ส านักงาน

กศน.

จังหวดั 

(๗๗)

กศน.

อ าเภอ)

(๘๗๗)

ส านักงาน

สช.

จังหวดั

(๕)

โรงเรยีน

เอกชน 

จชต.

* ปสกช.

(๗๖)

โรงเรยีน

เอกชน

วทิยาลัย ** อศจ.

/ อศก. 

และ อศม.

วทิยาลัย

(รัฐ / 

เอกชน)

สถานศกึษา
ระดับอดุม
ศกึษาระดับ
ปรญิญา

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร

สนง.
กศน.

สนง.
ก.ค.ศ.

สช.

สถานศกึษา
สงักัดอืน่

สถานศกึษา
อปท.

ประชาสงัคม 
เอกชน 
เครอืขา่ย 
องคก์รอืน่

สว่นราชการ 
หน่วยงานสงักัด
กระทรวง/กรมอืน่

ในจังหวดั

ส านกังานปลดักระทรวง
ส านกังาน

เลขาธกิารสภา
การศกึษา

ส านกังาน
คณะกรรมการ

การศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การอุดมศกึษา

ส านกังาน
คณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา

Agenda - based
Function - based

Area - based

Cluster - based

Participation & Collaboration

*    ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง การจัดตัง้คณะกรรมการ
ประสานและ สง่เสรมิการศกึษาเอกชนจังหวดั พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ลงวนัที ่๒๔ ก.พ. ๒๕๕๗

**   ระเบยีบส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาวา่ดว้ยการ
บรหิารอาชวีศกึษาจังหวดัและอาชวีศกึษาภาค พ.ศ. ๒๕๕๓

Cross-function

สถาบันการ
อาชวีศกึษา (๑๙) 

(เกษตร ๔)

สถาบัน 
กศน. 
ภาค 
(๕)

ศนูย์

การศกึษา

พเิศษเขต

การศกึษา 

(๑๒)

อ านวยการ สัง่การ ก ากบั เรง่รัด ตดิตาม 
และประเมนิผล

ประสานการด าเนนิงาน

ผงัภาพรวมความเชือ่มโยงของโครงสรา้งตามค าส ัง่ หน.คสช. กบัโครงสรา้งปจัจบุนั
การขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค และการบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

คณะกรรมการขบัเคลือ่น

การปฏริปูการศกึษาของ

กระทรวงศกึษาธกิาร

ในภมูภิาค

(รมว.ศธ. เป็นประธาน
เลขาธกิารองคก์รหลกั เป็น
กรรมการ ปศธ.เป็นกรรมการ

และเลขานุการ)

ส านกังานศกึษาธกิาร
ภาค ๑-๑๘ 

มอบหมายให ้ผูต้รวจราชการ
ศธ. ปฏบิตัหินา้ที ่“ศกึษาธกิาร

ภาค” และก าหนดใหม้ ี
“รองศกึษาธกิารภาค”

ส านกังานศกึษาธกิาร
จงัหวดั (๗๗ จงัหวดั)

มอบหมายให ้ผอ.สพป.เขต ๑ 
ท าหนา้ที ่“ศกึษาธกิารจังหวดั”  

และก าหนดใหม้ ี
“รองศกึษาธกิารจังหวดั”

คณะกรรมการ
ศกึษาธกิาร

จังหวัด (กศจ)
คณะอนุกรรมการ
ศกึษาธกิาร

จังหวัด (อกศจ.)

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

Good Governance 

infographic

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/


ผูแ้ทนสว่นราชการ
ใน ศธ./นอก ศธ.

ประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดั
/ประธานหอการคา้จังหวดั

• บรหิารและจดัการศกึษา
• บรหิารงานบุคคล
• ประสานงานและบูรณาการ

กรอบแนวคดิการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.)

ผูแ้ทนภาคประชาชน
ในทอ้งถิน่ /ผูแ้ทน

ขา้ราชการครใูนทอ้งถิน่
/ผูท้รงคณุวฒุิ
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ภาคประชาสงัคม
Civil Society



• ก าหนดยทุธศาสตร ์แนวทางการจัดการศกึษา และการสง่เสรมิสนับสนุนการจัดการศกึษาทกุระดับและทกุประเภท ประสานและสง่เสรมิการบรหิารและ
การจัดการศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้สง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการศกึษาของบคุคล ครอบครัว องคก์รชมุชน องคก์รเอกชน 
องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอืน่ทีจั่ดการศกึษาในรปูแบบทีห่ลากหลายในจังหวดั

• พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบแผนพัฒนาการศกึษาของจังหวัด

• วางแผนการจัดการศกึษาในจังหวดัและพจิารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณใหแ้กส่ถานศกึษา

• พจิารณาและใหค้วามเห็นชอบกรอบการประเมนิผลการปฏบิตังิานและตัวชีว้ัดในการด าเนนิงานในลักษณะตัวชีว้ัดรว่มของสว่นราชการหรอืหน่วยงาน
และสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารในจังหวัด

• ก ากบั เรง่รัด ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นราชการหรอืหน่วยงานและสถานศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารในจังหวดั

• การก ากบัดแูล จัดตัง้ ยบุ รวม หรอืเลกิสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประสาน สง่เสรมิ และสนับสนุนสถานศกึษาเอกชนในเขตพืน้ที่
การศกึษา

• เสนอแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการและคณะท างานเพือ่ชว่ยเหลอืการปฏบิตังิานของ กศจ. ไดต้ามความจ าเป็น

• เสนอความเห็นเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษาในจังหวัดตอ่คณะกรรมการ
ขับเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารใน
ภมูภิาค

• บรหิารงานบคุคลของขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ในจังหวัด

• ประสานการศกึษาทกุระดับและทกุประเภท
ตลอดจนการเชือ่มโยง บรูณาการ และประสาน
ความรว่มมอืกบัทกุภาคสว่นในจังหวดั และ
ขับเคลือ่นโครงการประชารัฐ

16

บทบาทของ
กศจ.

บรหิารและ
จดัการศกึษา

บรหิารงาน
บคุคล

ประสานงาน
และบรูณาการ

infographicทีม่า : ค าสัง่หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๑๐/๒๕๕๙ เรือ่ง การขบัเคลือ่นการปฏริูปการศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค
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ค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค ส ัง่ ณ วนัที ่๒๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙

ส านักงานศกึษาธกิารภาค ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ปฏบิตัภิารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารในระดับพืน้ที ่ท าหนา้ทีข่บัเคลือ่นการศกึษาในระดับภาค
และจังหวัดโดยการอ านวยการ สง่เสรมิ สนับสนุน และพัฒนาการศกึษาแบบรว่มมอืและบรูณาการกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารและหน่วยงานอืน่

หรอืภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีนั่น้ ๆ 

ใหม้ศีกึษาธกิารภาค เป็น
ผูบ้งัคับบญัชาขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจา้งในส านักงาน
ศกึษาธกิารภาค ขึน้ตรงตอ่
รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
ศกึษาธกิาร โดยอาจใหม้ ี
รองศกึษาธกิารภาค จ านวนไมเ่กนิ
หนึง่คน เพือ่ชว่ยเหลอืงาน
ศกึษาธกิารภาค

ใหรั้ฐมนตรวีา่การกระทรวง
ศกึษาธกิาร แตง่ตัง้ศกึษาธกิาร
ภาคและรองศกึษาธกิารภาค จาก
ขา้ราชการในกระทรวงศกึษาธกิาร
ตามทีป่ลัดกระทรวงศกึษาธกิาร
เสนอ

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ศธภ.)

ก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ
บทบาทการพฒันาภาค

สนบัสนนุการพฒันา
จงัหวดัเกีย่วกบังาน
ดา้นวชิาการ การวจิยั

และพฒันา

ก ากบัดแูล ตดิตาม
และประเมนิผลการ
ด าเนนิงานของ
ส านกังาน

ศกึษาธกิารจงัหวดั

สนบัสนนุการตรวจ
ราชการ และตดิตาม

ประเมนิผล
การด าเนนิงาน
ตามนโยบายและ

ยทุธศาสตรข์อง ศธ.

ประสานการบรหิารงาน
ระหวา่งราชการสว่นกลาง
และสว่นภมูภิาคใหเ้กดิ
การพฒันาอยา่งบูรณา
การในระดบัพืน้ทีข่อง

หลายจงัหวดั

๑

๒

๓

๔

๕

infographic

Admin
Typewritten Text
www.kroobannok.com



ส านกังานศกึษาธกิารภาค 4 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัราชบรุ ี
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดักาญจนบรุ ี 
จังหวดันครปฐม  จังหวดัราชบรุ ี จังหวดัสพุรรณบรุี

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 5 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัเพชรบรุ ี
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์
จังหวดัเพชรบรุ ีจังหวดัสมทุรสงคราม  จังหวดัสมทุรสาคร

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 2 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัลพบรุ ี
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัชยันาท 
จังหวดัลพบรุ ี จังหวดัสงิหบ์รุ ี จังหวดัอา่งทอง

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 1 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัปทมุธานี
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดันนทบรุ ี
จังหวดัปทมุธาน ีจังหวดัพระนครศรอียธุยา จังหวดัสระบรุี

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 18 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดั
ก าแพงเพชร รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย 
จังหวดัก าแพงเพชร จังหวดันครสวรรค ์จังหวดัพจิติร 
จังหวดัอทุยัธานี

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 17 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดั
พษิณุโลก รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย 
จังหวดัตาก จังหวดัพษิณุโลก จังหวดัเพชรบรูณ์  จังหวดัสโุขทยั  
จังหวดัอตุรดติถ์

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 16 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัเชยีงราย
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัเชยีงราย 
จังหวดัน่าน จังหวดัพะเยา จังหวดัแพร่

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 9 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัชลบรุ ีรับผดิชอบ
ด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย  จังหวดัจันทบรุ ี จังหวดัชลบรุ ี 
จังหวดัตราด จังหวดัระยอง

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 10 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัอดุรธานี รับผดิชอบ
ด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดับงึกาฬ จังหวดัเลย 
จังหวดัหนองคาย จังหวดัหนองบวัล าภ ูจังหวดัอดุรธานี

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 13 ตัง้ส านักงานอยูท่ี่
จงัหวดัอบุลราชธานี รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั 
ประกอบดว้ย จังหวดัยโสธร จังหวดัศรสีะเกษ จังหวดัอ านาจเจรญิ
จังหวดัอบุลราชธานี

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 3 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา รับผดิชอบ
ด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัฉะเชงิเทรา  จังหวดันครนายก  
จังหวดัปราจนีบรุ ีจังหวดัสมทุรปราการ จังหวดัสระแกว้

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 12 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัขอนแกน่
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดักาฬสนิธุ ์
จังหวดัขอนแกน่  จังหวดัมหาสารคาม  จังหวดัรอ้ยเอ็ด 

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 7 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัภเูก็ต
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดักระบี ่
จังหวดัตรัง จังหวดัพงังา จังหวดัภเูก็ต จังหวดัระนอง ส านกังานศกึษาธกิารภาค 8 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัยะลา รับผดิชอบ

ด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดันราธวิาส จังหวดัปัตตาน ีจังหวดั
ยะลา จังหวดัสงขลา จังหวดัสตลู

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 6 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัสงขลา รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั 
ประกอบดว้ย จังหวดัชมุพร จังหวดันครศรธีรรมราช  จังหวดัพทัลงุ จังหวดัสรุาษฎรธ์านี

พืน้ทีร่บัผดิชอบ ส านกังานศกึษาธกิารภาค 1-18
ส านกังานศกึษาธกิารภาค 15 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ รับผดิชอบด าเนนิการใน
พืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัเชยีงใหม ่ จังหวดัแมฮ่อ่งสอน จังหวดัล าปาง  จังหวดัล าพนู

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 11 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดัสกลนคร รับผดิชอบ
ด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดันครพนม จังหวดัมกุดาหาร 
จังหวดัสกลนคร

ส านกังานศกึษาธกิารภาค 14 ตัง้ส านักงานอยูท่ีจ่งัหวดันครราชสมีา
รับผดิชอบด าเนนิการในพืน้ทีจั่งหวดั ประกอบดว้ย จังหวดัชยัภมู ิ
จังหวดันครราชสมีา  จังหวดับรุรีัมย ์จังหวดัสรุนิทร์

18infographic
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ค าส ัง่หวัหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิที ่๑๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การบรหิารราชการของกระทรวงศกึษาธกิารในภูมภิาค ส ัง่ ณ วนัที ่๒๑ มนีาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร (ศธจ.)

รับผดิชอบงานธรุการ 
และการปฏบิตังิาน
ราชการใหเ้ป็นไปตาม
อ านาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการ
ศกึษาธกิารจังหวัด

สง่เสรมิ สนับสนุน และ
พัฒนางานดา้นวชิาการ

สัง่การ ก ากับ 
เรง่รัด ตดิตาม และ
ประเมนิผลการปฏบิัตงิาน
ของสว่นราชการหรอื
หน่วยงานและ
สถานศกึษาในสงักัด
กระทรวงศกึษาธกิารใน
จังหวดั

จัดท ากรอบ
การประเมนิผลการ

ปฏบิัตงิาน และก าหนด
ตัวชีว้ดัการด าเนนิงานใน
ลักษณะตัวชีว้ดัรว่มของ

สว่นราชการหรอื
หน่วยงาน และ

สถานศกึษา

ปฏบิตัภิารกจิตาม
นโยบายของ
กระทรวงศกึษาธกิาร
หรอืตามทีไ่ดรั้บ
มอบหมาย รวมทัง้ปฏบิตั ิ
ภารกจิเกีย่วกบัราชการ
ประจ าทัว่ไปของ
กระทรวงศกึษาธกิาร 
และประสานงานตา่ง ๆ 
ในระดบัจังหวดั

ปฏบิตังิานดา้น
บรหิารงานบคุคล

ส าหรับขา้ราชการครู
และบคุลากร

ทางการศกึษา

๑

๒

๓๔

๕

๖

ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร ปฏบิัตภิารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารเกีย่วกับการบรหิารและการจัดการศกึษา
ตามทีก่ฎหมายก าหนด การปฏบิัตริาชการตามอ านาจหนา้ที่ นโยบาย และยทุธศาสตรข์องสว่นราชการตา่งๆ ทีม่อบหมาย

ใหม้ศีกึษาธกิารจังหวดั เป็น
ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ พนักงาน
ราชการ และลกูจา้งในส านักงาน
ศกึษาธกิารจังหวดั อยูภ่ายใตก้ารก ากับ
ดแูลของศกึษาธกิารภาค โดยอาจใหม้ี
รองศกึษาธกิารจังหวดั จ านวนไมเ่กนิ
หนึง่คน เพือ่ชว่ยเหลอืงานศกึษาธกิาร
จังหวดั

ใหป้ลดักระทรวงศกึษาธกิาร
แตง่ตัง้ศกึษาธกิารจังหวัดและรอง
ศกึษาธกิารจังหวดัจากขา้ราชการใน
กระทรวงศกึษาธกิาร

ใหโ้อนอ านาจหนา้ทีข่อง
ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาและอ านาจ
หนา้ทีข่องผูอ้ านวยการส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เฉพาะงาน
ทีเ่กีย่วกบั อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาและ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการครู
และบคุลากรทางการศกึษา ไปเป็น
อ านาจหนา้ทีข่องศกึษาธกิารจังหวดั

ในระหวา่งทีย่ังมไิดม้กีารจัดตัง้
ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดั ให ้
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาหรอืส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเขต ๑ ใน
จังหวดัตา่ง ๆท าหนา้ทีเ่ป็นส านักงาน
ศกึษาธกิารจังหวดัในจังหวดันัน้ ๆ
ไปพลางกอ่น แลว้แตก่รณี infographic
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• มุง่เนน้การขบัเคลือ่นภารกจิและยทุธศาสตรข์องกระทรวงสูก่ารปฏบิัตมิคีวามสอดคลอ้งเป็น
แนวเดยีวกัน (Strategic Alignment) ทัง้สว่นกลาง ภาค และจังหวดั สามารถตอบสนอง
ยทุธศาสตรช์าต ิยทุธศาสตรก์ระทรวง และการพัฒนาและแกไ้ขปัญหาเฉพาะพืน้ทีจั่งหวดั 
การจัดสรรงบประมาณตามยทุธศาสตรแ์ละเป้าหมายรว่มกันของกระทรวงทีใ่หค้วามส าคัญ
กับการจัดสรรงบประมาณเชงิพืน้ที ่ค านงึถงึความตอ้งการและความจ าเป็นทีแ่ตกตา่งแตล่ะ
พืน้ที ่

๑) แผนและงบประมาณ

• มุง่เนน้การพัฒนาระบบธรรมาภบิาลและกลไกการก ากับ ดแูล ตรวจสอบ ตดิตาม ประเมนิผล
และรายงานการจัดการศกึษาทกุระดับ ทกุประเภท และตอ้งมกีารรายงานตอ่สาธารณชน
อยา่งตอ่เนือ่ง 

๒) การตรวจราชการและ
ตดิตามประเมนิผล

• มุง่เนน้การประเมนิผลปฏบิัตริาชการ (Performance Agreement) โดยท าขอ้ตกลงความ
รว่มมอืในการท างาน แผนงาน/โครงการและลงนามรว่มกัน และก าหนดตัวชีว้ดัในการ
ด าเนนิงานในลักษณะตัวชีว้ดัรว่ม (Joint KPI) เพือ่ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของสว่นราชการ
หรอืหน่วยงานและสถานศกึษาในสงักัดกระทรวงศกึษาธกิารในจังหวดั

๓) การประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน

• มุง่เนน้ความมปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส เป็นธรรม และสนับสนุนใหบ้คุลากรไดรั้บการพัฒนา
อยา่งเป็นระบบและตอ่เนือ่ง

๔) การบรหิารงานบคุคลของ
ขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศกึษา

• มุง่เนน้การมรีปูแบบและวธิกีารท างานในการสนับสนุนใหเ้กดิการบรูณาการความรว่มมอื และ
ประสานแนวระนาบ (Cross-function) ระหวา่งการศกึษาทกุระดับและทกุประเภท  จัดใหม้ี
กระบวนการและชอ่งทางทีจ่ะสือ่สารกับประชาชนในรปูแบบทีห่ลากหลาย สง่เสรมิการสรา้ง
ความรว่มมอืในรปูแบบภาคหีุน้สว่นระหวา่งภาครัฐกับเอกชน (Public – Private 
Partnership: PPP) รวมทัง้การเชือ่มโยง บรูณาการ และประสานความรว่มมอืกับทกุภาค
สว่นในจังหวดัตลอดจนเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนและภาคสว่นอืน่เขา้มาแขง่ขนัในการจัด
การศกึษาหรอืบรกิารสาธารณะแทนรัฐ (Contestability)

๕) การบูรณาการและประสาน
ภารกจิ นโยบาย และ
ยทุธศาสตรข์อง
กระทรวงศกึษาธกิารในระดบั
จงัหวดั และการขบัเคลือ่น
โครงการประชารฐั

infographic
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คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษาของ
กระทรวงศกึษาธกิารในภมูภิาค

(รมว.ศธ. เป็นประธานกรรมการ เลขาธกิารทกุองคก์รหลัก เป็นกรรมการ
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ)

ส านกังานศกึษาธกิารภาค ๑-๑๘ 

งานตาม
ยทุธศาสตร์

(Agenda  

based)
การปฏบิัตงิานตาม
ยทุธศาสตร์ นโยบาย
หรอืภารกจิทีม่อบหมาย

เป็นพเิศษ

งานประจ าตามหนา้ที ่

(Function  based)

การปฏบิัตงิานประจ าหรอืงานตามหนา้ทีป่กตขิองสว่น
ราชการ

งานหลายจงัหวดัที่
มพี ืน้ท ีต่ดิตอ่กนั

(Cluster  

based) การ
ปฏบิัตงิานทีต่อ้งก ากับ
ตดิตาม ประสานและ
รว่มมอื หรอืการบรูณา
การการปฏบิัตงิาน

หลายจังหวดัทีม่พีืน้ที่
ตดิตอ่กัน

งานในพืน้ที่
จงัหวดั

(Area  based)

การปฏบิัตงิานในพืน้ที่
จังหวดัเพือ่ผลสมัฤทธิ์

รว่มกัน

งานการมสีว่นรว่มและความรว่มมอื (Participation & Collaboration) 

การปฏบิัตงิานสง่เสรมิการมสีว่นรว่มตามนโยบายประชารัฐ หรอืงานอืน่ซึง่ภาครัฐพงึท างานรว่มกับทอ้งถิน่ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรอืองคก์รสาธารณประโยชนอ์ืน่

สพฐ.  สกศ.  สกอ.  สอศ.

แผนและ
งบประมาณ

การบรหิารงานบคุคล
ของขา้ราชการครแูละ
บคุลากรทางการ

ศกึษา

การตรวจราชการ
และตดิตาม
ประเมนิผล

การประเมนิผล
การปฏบิตังิาน

สนบัสนนุ สง่เสรมิ และมอบหมายการ
ด าเนนิงาน

ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดั 
(๗๗ จงัหวดั)

การบรูณาการและประสาน ภารกจิ นโยบาย และยทุธศาสตรข์องกระทรวงฯในระดบัจงัหวดั และการขบัเคลือ่นโครงการประชารฐั

มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส 
เป็นธรรม และพฒันา

ยทุธศาสตรแ์ละงบประมาณ
เชงิรกุ ตอบสนองความ

ตอ้งการเชงิพืน้ที่

ก ากบั ดแูล ตรวจสอบ 
ตดิตาม ประเมนิผล 
รายงาน และทบทวน

ประเมนิผลการปฏบิตัิ
ราชการ และตวัชีว้ดัรว่มใน

พืน้ที่

กระทรวงศกึษาธกิาร

การขบัเคลือ่นภารกจิของกระทรวงศกึษาธกิารสูก่ารปฏบิตัใินภมูภิาค




