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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   

 
เพ่ือให�การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาคเป0นไปด�วยความเรียบร�อย มีเอกภาพ และสามารถประสานเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจใน
เร่ืองการศึกษาของประเทศ โดยเน�นการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนให�สอดรับกับแนวทางการ
บริหารงานโดยประชารัฐ เพ่ือประโยชน9ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส�งผลในการพัฒนาประเทศท่ี
ย่ังยืน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง จัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ 
(๒) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๖๙๓/๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมายให�

ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ี ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๓) คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๖๙๔/๒๕๕๕ เร่ือง มอบหมายให�

ข�าราชการปฏิบัติหน�าท่ี ลงวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
(๔) บรรดาคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวข�องกับการแต�งต้ัง

ผู�อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาคท่ีใช�บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีคําสั่งน้ีมีผลใช�บังคับ 
 
ข�อ ๒  ให�มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวนสิบแปดภาค สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพ้ืนท่ี ทําหน�าท่ีขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัด โดยการอํานวยการ ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร�วมมือและบูรณาการ
กับหน�วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน�วยงานอ่ืนหรือภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ 
และให�มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร9และบทบาทการพัฒนาภาคต�าง ๆ ให�เช่ือมโยงและสอดคล�อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร9ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร9การ
พัฒนากลุ�มจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาด�านอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต�ละพ้ืนท่ี 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด�านวิชาการ การวิจัย
และพัฒนา 

(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร9ของกระทรวงศึกษาธิการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว�างราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาคให�เกิดการ
พัฒนาอย�างบูรณาการในระดับพ้ืนท่ีของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส�วนร�วมและประโยชน9สุขของ
ประชาชนเป0นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�องหรือ
ท่ีได�รับมอบหมาย 

 
ข�อ ๓  ให�มีศึกษาธิการภาค เป0นผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และ

ลูกจ�างในสํานักงานศึกษาธิการภาค ข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให�มีรอง
ศึกษาธิการภาคเพ่ือช�วยเหลืองานศึกษาธิการภาคก็ได�๑ 

ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการ
ภาคจากข�าราชการในกระทรวงศึกษาธิการตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

 
ข�อ ๔  ในแต�ละจังหวัด ให� มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน

ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน�าท่ี นโยบาย และ
ยุทธศาสตร9ของส�วนราชการต�าง ๆ ท่ีมอบหมาย และให�มีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และการปฏิบัติงาน
ราชการ ให�เป0นไปตามอํานาจหน�าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และตามท่ีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด�านวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการใน
ระดับจังหวัด 

(๓) สั่งการ กํากับ เร�งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนราชการ
หรือหน�วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ให�เป0นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๔) จัดทํากรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และกําหนดตัวช้ีวัดการดําเนินงานใน
ลักษณะตัวช้ีวัดร�วมของส�วนราชการหรือหน�วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใน
จังหวัด 

(๕) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได�รับมอบหมาย 
รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต�าง ๆ 
ในระดับจังหวัด 

 

                                                 
๑ ข�อ ๓ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๕  ให�มีศึกษาธิการจังหวัด เป0นผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ�างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู�ภายใต�การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให�มีรอง
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือช�วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดก็ได�๒ 

ให�ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
จากข�าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข�อ ๖  ให�โอนอํานาจหน�าท่ีของผู� อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และอํานาจหน�าท่ีของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงาน
ท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป0นอํานาจหน�าท่ีของ
ศึกษาธิการจังหวัด 

 
ข�อ ๗  ให�โอนบรรดากิจการ ทรัพย9สิน งบประมาณ สิทธิ หน้ี ภาระผูกพัน 

ข�าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ�าง และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาคท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง จัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ไปเป0นของสํานักงานศึกษาธิการภาคตามข�อ ๒  ท้ังน้ี ตาม
บัญชีที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 

 
ข�อ ๘  ในระหว�างท่ียังมิได�มีการจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให�สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต�าง ๆ 
ทําหน�าท่ีเป0นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดน้ัน ๆ ไปพลางก�อน แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๙  ในกรณีที่มีปKญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ให�เป0นไปตามคําวินิจฉัยของ

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข�อ ๑๐๓  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต�น

ไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ9  จันทร9โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๒ ข�อ ๕ วรรคหน่ึง แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน�า ๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙๔ 
 

ข�อ ๘  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป0นต�นไป 
 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง/หน�า ๑๘/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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กัญฑรัตน9/ปริยานุช/จัดทํา 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ปKญญา/ตรวจ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


