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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก ็ต 
๔/ ๔ ถ.แม่หลวน อ.เมือง จ.ภ ูเก ็ต ๘๓๐๐๐

'ร # /  มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งฃองสำนักงาน 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - 0 - ,

1 1 ®  ไ]๙■น้̂ / ^ - '  
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ท่ี ศธ ๐๒๙๖/ ๓๘๕ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ท ี่ศ ธ  ๐๒๔๕/ ๐๓๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

ตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ได ้กำหนดสถานที่ต ั้งของสำน ักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ให ้สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดภ ูเก ็ต ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๔/ ๔ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ ่ อำเภอเม ืองภ ูเก ็ต  
จังหวัดภูเก็ต นั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก ็ต ได้ร ับอนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ให้ใฃ้พื้นที่ 
อาคารด ้านล ่างเป ็นท ี่ต ั้งและปฏ ิบ ัต ิงานของสำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดภ ูเก ็ต ดังนั้น สำน ักงานศ ึกษาธิการ 
จ ังห ว ัดภ ูเก ็ต  จ ึงข อแ จ ้งก ารเป ล ี่ยน แ ป ลงส ถาน ท ี่ต ั้ง เป ็น  “ ๓๓/ ๓๒ ชั้น ๑ ถนนดำรง ตำบ ลตลาดให ญ ่ 
อำเภอเม ือง จังหวัดภูเก ็ต ๘ ๓ ๐๐๐” รายละเอียดตามสิ่งท ี่ส ่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความ,

น ุท ี’^
(นางบุพ01น' ประสิ™3ลปขัย) 

ศึกษาธิฑารจังหวัดภู1ก็ต

กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๔๒๘ ต่อ ๑๔ 
โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๑๔๒๙



สำนักงานศึก1;ทธิการภาค ๖
ถนนดำรง อำเภอฌือง จังห'วัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

มกราคม I©๕๖๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใช้อาคารสถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงาน 

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ท่ี ศธ ๐๒๙๖/ ๓๘๕ ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่อาคารนรีเวณ 
พื้นล่าง,ของสำนักงานศึก’ษาธิการภาค ๖ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งและปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
ความละเอียดแจ้งนั้น

ในการน ี้สำน ักงานศึกษาธิการภาค ๖ ได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให์ใช้พื้นที่ด้านล่างอาคาร 
สำนักงาบๆ นั้งนี้ ขอได้เปรดให้ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและนั้าประปา และอื่น  ๆ ที่เกี่ยวช้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(บายขูสิบ วรเดช) 
ศึกษาธิการภาค ๖

กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๒๙ ต่อ ๑๐๑ 
โทรสาร ๐ ๗๖๒๑ ๒๒๒๙ ต่อ ๑๐๒



ประกาฅกระทรวงศึกษ'กธิการ 
เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งชองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ตามคำส ั่งห ัวหน ้าคณ ะรักษาความสงบแห ่งซาต ิ ท่ี ๑ ๙ / ๒๕๖๐ เร ื่อง การปฏ ิร ูปการศกษา 
ใน ภ ูม ิภาคของกระท รวงศ ึกษ าธ ิการ ลงวันที่ ๓ เม ษ ายน  พ ุทธคักราซ ๒๕๖๐ กำหนดให ัร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ โดยความเฟ ้นขอน ของคณ ะกรรมการข ัน เคล ื่อน การปฏ ิร ูปการศ ึกษาของกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค กำหนดสกานที่จัตตงของสำนักงานศึกษาธิการจังหวด น้ัน

อาศฆอำนาจตามความในขอ ๑๕ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งขาติที่ ๑๘/ ๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธสั่กราข ๒๕๖๐ ประกอบ 
กบมติคณะกรรมการข ับเคล ื่อนการปฏิร ูปการศ ึกษาของกระทรวงศ ึกษาธิการในภ ูม ิภาค ในการประชุมครั้งที่ 
๔/ ๒ฟ้า๐๐ เมอวันที่ ๔ พ!:]ษภาคม ๒๕๖๐ จ้งประกาศสถานที่ตั้งของสำนักงาบศึกษาธิการจังหวัด ดังต่ลไใ]น

ข้อ ๑ สำนักงาบศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร ตั้งลยู่ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธยมศึกษา 
เขต (5) (หอประชุมพญาไท) ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราขเทว กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบ ตั้งอยู่ ถนนเจ้าค ุณ  ตำบลปากน ํ้า อำเภอเมิฃงกระที่
จังหวัดกระบี่

ข้อ ๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๘/ ๖ หมู่ที่ ๑๒ ถนนแม่นํ้าแม่กลอง 
ตำบลปาทแพรก อำเภอเมิลงกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อ ๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาหส๊นธุ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ / ๗ ถนนสนามบน ตำบลกาฬสืนธุ 
อำเภอเมิลงกาหสินชุ จังหวัดกๆ'หลนธุ

ข้อ ๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพฃรตั้งอยู่ คูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาคาร๒ ขน 
อำเภอเมิองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพขร

ข้อ ๖ ส ำน ัก งาน ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด ข อ น แ ก ่น  ต ั้งอ ย ู่เลข ท ี่ (,'11๖๑ หมู่ท ี่ ๑๔ ต ำบ ล ศ ึถา 
อำเภอเมองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ข้อ ๗ ส ำน ัก งาน ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด จ ัน ท บ ุร ี ต ั้งอ ย ู่เล ข ท ี่ ๓ ถน น ตากส ืน  ตำบ ล ต ลาด  
อำเภอเมิองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ข้อ ๘ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ .เขต ๑ เสน ๓๖๕๐๑๐๒ ดอนทางเลื่ยงเมือง 
ฉะเชิงเทราตอนใต้ ถนนเลื่ยงเมือง ตำบลบางดนเปด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อ ๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ตั้งฺอยู่สำนักงานเขตพนที่การศึกษาประถมศึกษาขล-บุรี 
เขต ๑ เลขที่ ๑๖๒/ ๖ หมู่ที่ ๒ ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองฃลบุรี จังหวัดชลบุรี

ข้อ ๑๐  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขัยนาท ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ถนนวิเช ียรปราการ ตำบลในเมือง 
อ ำเภ อ เม ือ งขัยนาท จังหวัดขัยนาท

ข้อ ๑๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขัยภูม ิ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๗๕/ ๑๓ หมู่ ๗ ถนนองค์การบรีหาร 
ล่วาใจังหวัดขัยภูมิสาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขัยภูมิ จังหวัดขัยภูมิ

ข้อ ๑๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่ ๑ ถนนไรรัตน้ ตำบลนาชะอง 
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร



๓

ขอ ๓0 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ อาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เลขที่ ๓๒๙/ ๑ หมู่ท่ี ๒ บ้านหนองหน ถนนเลียบทางรถไฟ ประจวบ -  หว้ากอ 
ตำบลคลองวาห อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

ข้อ ๓๑ สำน ักงานศึกษาลการจังหวัดปราจีนบ ุร ี ต ั้งอยู่เลขท ี่ ๔๗๘/ ๔ ถนนปราจีนอนุสรณ์ 
ตำบลหนาเมอง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัตปราจีนบุรี

ข ้อ ๓๒ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดป ิดตาน ี ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๒๑ ถนนสฤษดี๋ ตำบลสะบารัง 
อำ๓ อเมืองปิตตานี จังหวัดปิตตานี

ข ้อ ๓๓ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหวัดพระนครศรีอย ุธยา ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๒๒๒/ ๒๔๒ หมู่ที่ ๖ 
ถนนอยุธยา -  อ่างทอง ตำบลสุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อ ๓๔ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดพ ังงา ต ั้งอยู่ หมู่ท ี่ ๔ ถนนเพขรเกษม ตำบลนบปรีง 
อำ๓ อเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ข้อ ๓๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๑ ถนนเอเขีย ตำบลเขาเจียท 
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ข้อ ๓๖ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพจีตร ตั้งอยู่ ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจีตร
จังหวัดพัจีตร

ข้อ ๓๗ สำน ักงานศึกษาธิการจ ังหวัดพ ิษณ ุโลก ตั้งอยู่ อาคารข ั้น ๒-๓ สำนักงานเขตพื้นที่ 
การประถ33ศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ถนนพุทธบุขา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข้อ ๓๘ สำน ักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี ต ั้งอยู่เลขที่ ๒๖๔ ถนนคีรีร ักษา ตำบลธงขัย 
อำเภอเมืองเพ่ขรบุรี จังหวัดเพฃรบุรี

ข้อ ๓๙ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพฃรบูรณ์ ตั้งอยู่ อาคาร ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถ33ศึกษาเพขรบูรณ์ เขต ๑ อำเภอเมืองเพขรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ข้อ ๔0 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ โรงเรียนบ้านแต (กวีรัตใ3ราษฎร์บำรุง) หมู่ท่ี ๑ 
ถนนช่อแฮ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ข้อ ๔๑ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัดพะเยา ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๔๘๘ หมู่ที่ ๑๑  ถนนสนามกีหา 
ตำบลบ้านต่อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

^ อ)๔๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก ็ต ตั้งอยู่เลขที่ ๔/ ๔ ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดใหญ่ 
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ข้อ ๔๓ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ ๘๔ ถนนศรีสวัสดดำเนีน ตำบลตลาด 
อำเภอเมือง33หาสารคาม จังหวัด33หาสารคาม

ข้อ ๔๔ ส ำน ัก งาน ศ ึกษ าธ ิก ารจ ังห ว ัดม ุก ดาห าร ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๗ ถนนพ ิทกษ ์พนมเขต 
ตำบล33กตาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ข้อ ๔๔ สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัดแม ่ฮ ่องสอน  ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๙๘ ถนนขุนล ุมประพาส 
ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อ ๔๖ ส ำน ักงาน ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัดยะลา ต ั้งอย ู่เลขท ี่ ๑๒ ถนนส ุขยางค ์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ข้อ ๔๗ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ ถนนสุวรรณภูมิ -  ยโสธร ตำบลสำราญ 
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ข้อ ๔๘ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรัอยเอ็ด ตั้งอยู่ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เทิดเกียรต๊วีระขน) 
หมู่ที่ ๑๖ ถนนแจ้งสนีท ตำบลเหนีอเมือง อำเภอเมืองรัอยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด



ข้อ ๖๘ อ ำน ัก 'เาน ศ ก บ าธ ก ารจ งห ว ัด ส ุราบ ฏ ร ์ธ าน  ต ั้งอ ย ู่เล ข ท ี่ ๒ '0๑ /๖ ๘  ถ น น อำเภอ 
ตำ'นอมะ''ขามเตย อำเภอฟ้องสุราษฎรํ'ราน จง,ห-วัดสุราษฎร์ราน

ขอ ๖ ษ- อำน ักงานศกบาธ ืทารจ ังทวัตล ุร ับทร์ ต ั้งอยู่เลขท ี่ ๕๐ ถนนครุงศรืนอก ตำบลใน ฟ ้อง 
อำเภอฟ้องลุรันท'วัจัฟ้หวัดสุรันทา

ขอ ๗๐ ตำน กงานศ ึกบ-16การ'ง,'งหวดหน;องศา^ ต ั้งอย ู่ ศ ูน ย ่ราซการ ตำบลหนองกอมเกาะ 
อำเกอฟ้องหนโ.)งฅาย จังหวัตหนองคาย

อำเภอฟ้องหนองนัวสำภู จังหวัดหนยงนั'!อำภู
ขอ ๗๒ อ ำน ัก งาน ส ืก ษ าธ ๊ก าร จ ังห ว ด อ ่างท อ ง  ต ั้งอ ย ู่ ถ -น น เทศบาล ๑ ต ำบ ล บ างแ ก ้ว  

อำนา-อเม!')งย่างทอ -1 จังหวัตอ่างทอง
ขอ ๗๓ อำนักงานศกบาธการจังหวัดอุดรราน ตั้งอยู่ โรงเรัยนค่ายประจักษ์ฅลบาฅม หมู่ที่ ๑ นานจั่น 

ตำบลบานจั่น อำ๓ ลฟ้องอุดรธานั จังหวัตอุดร;ฑนั
ข้อ {'•1๔ อำนกงานศกงงาธ๊กา'ไจงหวด!ยุทอธ-บ่.'! ตั้งอยู่ ถนนลุทัยขาน ทัพทัน ตำบลละแกกรัง 

อํแภอนํไลง-ฝืทัยธ-ใน จงหวัดอุทัย;:)าน

ข ่อ ๗๑ 'อำน)เงาไเสืกบาธการจังหวัดหนองนง-อำภู ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ฟ ๔ ถนนอุดร เลย ตำบลสำภู

(นาข!ธระเกเIรตํ I.จรญเศ1ษฐศล'เ)) 
รัฐมนครัว, ไการกระทรวงศ๊กษาธ้การ



—

ท่ี ศธ ๐๒๙๖/ ๙ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
อำเภอเม ือง จังหวัดภูเก ็ต ๘๓๐๐๐ 

.3 9  มกราคม ๒(ะ๖๖
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงาน 

เรียน ศ ึกษาธิการภาค ๖

ตามท ี่ ส ำน ัก งาน ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด ภ ูเก ็ต  ไ ด ้จ ัด ต ั้งข ึ้น ต าม ค ำส ั่ง  คสซ. ท่ี ๑ ๙ / ๒๕:๖๐ 
ส่ัง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ และประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายใน 
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ล ังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๒ มิถ ุนายน ๒๕๖๐ ปัจจ ุบ ันท ี่ต ั้งสำน ักงานใช้พ ื้นท ี่อาคารสำน ักงานเขตพื้นท ี่การศ ึกษาประถมศึกษา 
ภ ูเก ็ต ชั้น ๒ และ ๓ (ตึกหลังใหม่) เน ื่องจากสถานที่ค ับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการแก'ผ ้มาติดต่อราซการ 
นัน

เพ ื่อให ้ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ข องส ำน ัก งาบ ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัดภ ูเก ็ต  ม ีค วาม เป ็น เอ ก ภาพ และม ี 
ประสิทธิภาพสูงสุด จ ึงขอความอนุเคราะห์ใช้พ ื้นท ี่อาคารบริเวณชั้นล่างของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เพื่อใช้ 
เป ็นที่ต ั้งและปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก ็ต

จึงเรียนมาเพ ื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป ็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสด

(นางบุซร้ฅนั ประสิทธิศึลบัขย) 
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มอำนวยการ
โทร ๐๗๖ ๒๑๑๔๒๘ ต่อ ๑๔
โทรสาร ๐๗๖ ๒๑๑๔๒๙ ต่อ ๑๑

*1̂ 9เ / ' *
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ราชกจิจานเุบกษา

คำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งซาติ
ท ๑๙/ ๒๕๖๐

เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศใบส่วน 
ภ ูม ิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบ ุคลากรท ี่เก ี่ยวข ้อง 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน 
ท ี่สำค ัญใบการพ ัฒนาประเทศ และเป ็นอ ุปสรรคต่อการข ับเคล ื่อนและการพ ัฒนาด ้านการศ ึกษา 
ของประเทศให ้ม ีประส ิทธิภาพทัดเท ียมนานาประเทศ แม้ท ี่ผ ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งขาต ิ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกำหนดมาตรการและกลไกขึ้นโดยมีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ แต่โดยเหตุท ี่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความขับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลาบาน จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกำหนดมาตรการและ 
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ 
รองร ับการปฏ ิร ูปการศ ึกษาอ ันเป ็นเร ื่องสำค ัญ เร ื่องหน ึ่งในการปฏ ิร ูปประเทศตามท ี่ร ัฐธรรมน ูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นขอบจากประชามติได้บัญญัติไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธคักราช ๒๔๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นขอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) คำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑ ๐ / ๒๔๔๙ เรื่อง การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙
(๒) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/ ๒๔๔๙ เรื่อง การบริหารราชการ 

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๙
(๓) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๘/ ๒๔๔๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/ ๒๔๔๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๑/ ๒๔๔๙ ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๙

(๔) คำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/ ๒๔๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ เฉพาะข้อ ๘

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ประกอบด้วย

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ
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ราชกิจจานุเบกษา

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการสืกษ'าฃั้นพื้นฐาน เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการพิกษา เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงพิกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(๑) กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงพิกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ ทรัพย์สิน หนี้ และเงินงบประมาณของส่วนราขการใดในกระทรวงพิกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงพิกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพิกษาธิการ 
ประกาศกำหนด รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงพิกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด

(๓) วางแผนงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงพิกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด

(๔) เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการพิกษา เงินงบประมาณและทรัพย์สิน 
ของส่วนราชการต่าง  ๆ ของกระทรวงพิกษาธิการไค้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังคนและ 
งบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการพิกษาและการบริหารราขการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ใบภูมิภาค

การเกลี่ยอัตรากำลังตามวรรคหนี่ง ให้ตัดโอนอัตราตำแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจำอัตรา รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งตั้งไว้สำหรับตำแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการที่รับโอน และการโอนหรือการนำรายจ่าย 
ที่กำหนดไว้สำหรับส่วนราขการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สำหรับส่วนราชการที่รับโอน นอกเหนือจากกรณี 
ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๒ ให้กระทำได้

(๔) แต่งต้ัง โอน หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตำแหน ่งต ่าง  ๆ ในห น ่วยงาน ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการใน ระด ับภ ูม ิภาคห ร ือจ ังห ว ัด  ทั้งน ี้ 
ตามประเภทหรือระดับตำแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด 
กำหนดให้องค์กรอื่นใดมีอำนาจหน้าท ี่ตามวรรคหนี่ง มิให้นำบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก,องค์กร 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าว



หนา ๑๖

(๖) ส่ังให้ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การกิกษา หรือผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง  ๆ
ในหน่วยงานของกระทรวงกิกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก 
ตำแหน่ง

ในกรณีที่ผู้บริหารสถานกิกษา ผู้บริหารเขตพื้นที่การกิกษา หรือผู้ปฏิบัติงานผู้โดถูกสั่ง 
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ 
ประโยชน์ใด  ๆ ในตำแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่ 
วันที่ได้รับทราบคำสั่ง

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิกษาธิการจังหวัดตามข้อ ๙
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเปีน 
(๙) เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา

ข้อ ๔ ให้สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกิกษาธิการ รับผิดขอบงานธุรการของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานตามข้อ ๓ (๘)

การเบิกจ่ายเบี้ยประขุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประขุมกรรมการ ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จำเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งบี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกิกษาธิการ

ข้อ ๔ ให้มิสำนักงานกิกษาธิการภาค จำนวนสิบแปดภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงกิกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิกษาธิการประกาศกำหนด เพื่อปฏิบัติภารกิจของ 
กระทรวงกิกษาธิการในระดับพื้นที่ ทำหน้าท ี่ข ับเคลื่อนการกิกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ 
อำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกิกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น  ๆ และให้มือำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปบี้

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง  ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ท ิศทางการพ ัฒนาประเทศ ท ิศทางการดำเน ินงานตามข้อ ๓ (๑) นโยบายและยุทธศาสตร์ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น  ๆ ในพื้นที่ 
รับผิดขอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและขุมขนในแต่ละพื้นที่

(๒) สนับสบุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดขอบ

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ราชกจิจานเุบกษา ๓ เมษายน ๒๔๖๐
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ในระดับพื้นที่ชองหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขชองประชาชนเป็นหลัก

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวช้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย

ข้อ ๖ ให้ม ีศ ึกษาธิการภาคเป็นผู้บ ังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่ร ับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจำนวนหนี่งคน เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค ทั้งนี้ ผู้ที่-จะดำรงตำแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ท ี่ดำรงตำแหน่งช้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ 
ระดับสูง หรือศึกษาธิการจังหวัด อยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
รองศึกษาธิการภาค จากช้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ กศจ.” 
ประกอบด้วย

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการช้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน และผู้แทน 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาดัย เป็นกรรมการ

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบชองคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร 
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาซน ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กศจ. อ าจแต ่งต ั้งช ้าราช การใน ส ำน ัก งาน ศ ึก ษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด จำน วน ไม ่เก ิน ส อ งค น  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ไต้
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี
(๑) อำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร 

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ชองคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
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(๒) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา1ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกซน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและดัวชี้วัดในการ 

ดำเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เสนอความเห ็น เก ี่ยวก ับการบร ิหารงานบ ุคคลของข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒
(๖) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ ๙
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามความจำเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน 

ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเซิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ 
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้นำองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึง 
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป ็นการเพ ิ่มข ั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำเป็น

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย

ข้อ ๙ ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับ 
การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ หรือการกำหนด 
สิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้ อกศจ. ตามวรรคหน่ึง ประกอบด้วย
(๑) กรรมการใน กศจ. จำนวนหน่ึงคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(๒) กรรมการใน กศจ. จำนวนสองคน เป็นอนุกรรมการ
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(๓) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัดจำนวนสองคน 
เป็นอนุกรรมการ

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ. จำนวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ 
(๔) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ในกรณีมีความจำเป็น กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจำนวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
ข้อ ๑๐ การเบ ิกจ่ายเบี้ยประขุมของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน 

ตามข้อ ๘ (๙) เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประขุมกรรมการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น  ๆ ที่จำเป็น ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ ๑๑ ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราขการต่าง  ๆ ที่มอบหมาย 
และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปบ้ี

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเซิงยุทธศาสตร์ 
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมท้ังปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย 

(๒) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
(๓) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา
(๔) ส่งเสริมและสนับสบุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม สนับสบุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว 

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศึลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม สนับสบุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง 

ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง  ๆ ในจังหวัด



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง
หน้า ๒๐

ราซกิจจานุเบกษา ๓ เมษายน ๒๕๖๐

ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บ ังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ 
ลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่ 
รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน

ให้ศ ึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏ ิบ ัต ิงานในสำนักงาน 
ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัด เป ็น ข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรท างการศ ึกษ า ทั้งน ี้ ให ้ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด 
ดำรงตำแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประเภทผู้บรืหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี๋ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด

ข้อ ๑๓ การบรรจ ุและแต ่งต ั้งข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษาในจังหวัดหรือ 
กรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห ่งพระราชบัญญัติระเบ ียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ข้อ ๑๔ เพ ื่อประโยชน์ในการบริหารงาบ กำกับดูแล และบ ูรณ าการการศ ึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เลขาธ ิการคณ ะกรรมการการอาช ืวศ ึกษา เลขาธ ิการคณ ะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา เลขาธ ิการ 
คณ ะกรรมการข ้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา เลขาธิการสำน ักงานส่งเสริมการศ ึกษา 
น อกระบบและการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัย และเลขาธ ิการคณ ะกรรมการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเอกซน 
มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป งบประมาณ และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น

ให ้เลขาธ ิการคณ ะกรรมการส ่งเสร ิมการศ ึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏ ิบ ัต ิราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกซนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน

การมอบอำนาจตามวรรคหน ึ่งและวรรคสองให ้เป ็นไปตามหล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ีการท ี่คณ ะกรรมการ 
ข ับ เคล ื่อน ตามข ้อ  ๒ กำหนด



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ๓ เมษายน ๒๔๖๐
หนา ๒๑ 

ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนตามข้อ ๒ กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ให้แล้วเสร็จภายในลื่สิบห้าวันนับแต่วันที่คำสั่งนี้มีผลใข้บังคับ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น 
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ

ข้อ ๑๖ ให ้โอนบรรดาอำนาจหน ้าท ี่และการดำเน ินการใด  ๆ ตามอำนาจหน ้าท ี่ชอง 
คณะกรรมการขับเคล ื่อนการปฏิร ูปการศ ึกษาชองกระทรวงศ ึกษาธิการในภ ูม ิภาค กศจ. อกศจ. 
คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐ / ๒๔๔๙ 
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
พุทธคักราช ๒๔๔๙ และ-ที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 
ตามคำสั่งนี้

ข้อ ๑๗ ให ้โอนบรรดาอำนาจหน ้าท ี่และการดำเน ินการใด  ๆ ตามอำนาจหน ้าท ี่ของ 
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑ ๑ / ๒๔๔๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปเป็นอำนาจหน้าที่ของ 
ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งนี้

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการ กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ 
หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/ ๒๔๔๙ เร่ือง การบริหารราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามคำสั่งนี้

ข้อ ๑๙ ให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งหัวหน้าคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/ ๒๔๔๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใข้บังคับ 
เป็นสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งนี้

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 
ตามคำส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑®ห๒๔๔๙ เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวัน 
ก่อนวับที่คำส ั่งนี้ม ีผลใข้บังคับเป็นศ ึก ษ าธ ิก าร ภ า ค  ร อ ง ศ ึก ษ า ธ ิก า ร ภ า ค  ศึกษาธิการจังหวัด และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคำสั่งนี้



เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง ๓ เมษายน ๒๔๖๐
หนา ๒๒ 

ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบ ัญ ญ ัต แิห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ 
กฎหมายว่าด ้วยระเบ ียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การติกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการติกษา ให้ถือว่าอ้างถึง กศจ. ตามคำสั่งนี้ 
โดยให้บทบ ัญ ญ ัต ิดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดำเนินการไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การติกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การติกษา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/ ๒๔๔๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการติกษาของกระทรวงติกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี 
๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙ คำสั่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑ ๑ / ๒๔๔๙ 
เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธคักราช ๒๔๔๙ และ 
คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๓๘/ ๒๔๔๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐ / ๒๔๔๙ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/ ๒๔๔๙ 
ลงวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๔๙ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ข้อ ๒๓ ใบกรณีที่ม ีปญี หาเก ี่ยวก ับการปฏิบ ัต ิตามคำส ั่งน ี้ ให้เป ็นไปตามคำวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๒๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๐ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


