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บทสรุปผู้บริหาร 

ตามท่ีได้มีคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ศึกษาธิการภาค 
จาํนวน ๑๘ ภาค และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือปฏิรูปการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาค
ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเร่ืองการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคล่ือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีกว่า ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ตามโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ ได้กําหนดให้มีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อขับเคล่ือน 
การปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้บรรลุเป้าหมาย 

จากการศึกษาติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่พบว่า ไม่สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติจริงได้ 
เนื่องจากหน่วยงานใหม่ตามโครงสร้างท่ีมีบทบาท หน้าท่ี ตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ศึกษาธิการจังหวัดซ่ึงสังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถประสานส่ังการ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ 
ด้วยเหตุผลว่า ศึกษาธิการจังหวัดไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาจึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ 
๔ งานหลัก อันได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานการบริหารท่ัวไป  
ทําให้การศึกษาไม่ได้รับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ ซ่ึงถือเป็นงานหลัก
ของการปฏิรูปด้านการศึกษาองค์ คณะบุคคลที่แต่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างของ กศจ. นั้น ให้ความสําคัญเฉพาะ
การบริหารงานด้านบุคคลเท่านั้น ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่ได้รับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ท้ังนี้ เกิดจากการกําหนด 
บทบาท หน้าท่ี โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความชัดเจน ซํ้าซ้อน จนนํามาสู่ความเห็นต่าง
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในส่วน
ของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีกระบวนการและขั้นตอนท่ียืดยาว 
ไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปท่ีสังคมต้องการความรวดเร็ว กระชับฉับไวและทันการณ์ อีกตัวอย่างท่ีชัดเจน
เป็นรูปธรรมคือ การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบไม่เป็นไปตาม
เงื่อนเวลาท่ีกําหนด ทําให้บุคลากรในระบบได้รับผลกระทบ และเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นอย่างมาก 

ในการนี้คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบ
การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท่ีต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ในแนวทางท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือการขับเคล่ือน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
จึงได้ดําเนินการรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และประมวลผลเป็น “รายงานการพิจารณาศึกษา
เร่ืองข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” 
เพื่อเสนอต่อวุฒิสภาในการท่ีจะยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้เข้มแข็งยั่งยืน 



(๒) 
 

และเป็นท่ียอมรับของสังคม โดยมีมาตรการและข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามลําดับดังนี้  

๑. ควรกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
ให้ชัดเจน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในเขตจังหวัด การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา
การวางแผนการจัดการศึกษา และการพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา กํากับ เร่งรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ การจัดการศึกษาเอกชน การศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
แต่ไม่รวมถึงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ควรกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญ
ประจําจังหวัดเรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ.จังหวัด มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้นเป็นการเฉพาะ
รวมท้ังกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืน มีส่วนร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญประจํา
จังหวัด (อ.ก.ค.ศ.จังหวัด) 

๓. อํานาจการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๕๓ 
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ควรเป็นอํานาจ
ของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

๔. ควรกําหนดโครงสร้างหน้าท่ีและอํานาจระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให้มีความชัดเจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความซํ้าซ้อนกันในภาระงานท่ีปฏิบัติและอํานาจ 
การส่ังการบังคับบัญชา 

๕. ควรปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

๕.๑)  องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามข้อ ๗ 
 - ข้อ ๗ (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน จํานวนที่เหลืออีกสามคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนหน่ึงคน ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวนหน่ึงคน  ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนหนึ่งคน 

๕.๒)  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ตามข้อ ๙ 
 - ข้อ ๙ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัด (กศจ.) จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนหน่ึงคน ข้าราชการครู จํานวนหน่ึงคน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จํานวนหน่ึงคน 



(๓) 
 

๖. กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่ังการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา 
และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ท้ังด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไปให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
โดยตรงตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๗. ควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและอัตรากําลังคน
อย่างพอเพียงและให้มีความชัดเจนโดยเร็ว 

๘. ควรให้มีการจัดทําฐานข้อมูลร่วมกันอย่างบูรณาการท้ังระบบในทุกมิติ เพ่ือขับเคล่ือน
การดําเนินงานในเชิงพ้ืนท่ีของแตล่ะจังหวัด 

๙. ควรกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และศึกษานิเทศก์ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกิดความซํ้าซ้อนในภารกิจท่ีปฏิบัติ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพของการศึกษา 

๑๐. ควรจัดต้ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในทุกจังหวัด เน่ืองจากปัจจุบัน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแห่งดูแลโรงเรียนมัธยม ๒ – ๔ จังหวัด ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑. ควรยุบเลิกตําแหน่งศึกษาธิการภาคจํานวน ๑๘ ภาค เนื่องจากภารกิจหน้าท่ีไม่ชัดเจน
งานมีความซํ้าซ้อนกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้สายการบังคับบัญชายาวขึ้น ส้ินเปลือง
งบประมาณ 

 
 

 
 

 
 
 

 





สารบัญ 
 

           หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร 
คํานํา 
สารบัญ 

บทที่ ๑ บทนํา 
 ๑.๑ ความเป็นมาของการพิจารณาศึกษา  ๑ – ๒ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๒  
 ๑.๓ ขอบข่ายในการพิจารณา ๒  
 ๑.๔ วิธีการพิจารณา ๒ – ๕ 
 ๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๕  

บทที่ ๒ คําสั่งและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 - คําส่ังและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ๗ – ๙
บทที่ ๓ สรุปผลการพิจารณาศึกษา 
 ๓.๑ ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ๑๑ – ๑๔ 

 บทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการภาค  
 บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด  

๓.๒ ข้อสังเกตจากการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารจัดการกระทรวง 
 ศึกษาธิการในภูมิภาค ๑๔ 

 ๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ๑๔ – ๑๕ 
 ๓.๔ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารจัดการของกระทรวง 
  ศึกษาธิการในภูมิภาค  ๑๕ – ๑๖ 
บรรณนานุกรม ๑๗ 
ภาคผนวก ๑๙ 

 
    
 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
 
ภาคผนวก ก ๒๑ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐      
 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๓ 
- คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๓๘๙/๒๕๕๙  
 เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการภาค  
 ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๓ 
- คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๔๐๖/๒๕๕๙  
 เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการจังหวัด  
 ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓๕ 
 - คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 เก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง 
 กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคท่ี ๒๓/๒๕๖๒ ๔๓ 
- แผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐   
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ๔๕ - ๔๖ 
- (ร่าง) องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. จังหวดั  ๔๗ 
 มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา 
ภาคผนวก ข โครงการและกําหนดการศึกษาดูงาน ๔๙  
ภาคผนวก ค โครงการและกําหนดการจัดเสวนา ๕๕  
ภาคผนวก ง หนังสือนัดประชุม ๖๓ 
ภาคผนวก จ รายนามผู้ระดมความคิดเห็น ๖๙ 
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพการศึกษาดูงานและเสวนา ๗๗ 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑.๑ ความเป็นมาของการพิจารณาศึกษา  

ตามท่ีได้มีคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดโครงสร้างให้มีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ศึกษาธิการภาค 
จํานวน ๑๘ ภาค และศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด เพ่ือปฏิรูปการศึกษาและการบริหารจัดการของศึกษาธิการ
ในภูมิภาค ให้มีประสิทธิภาพ สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษาของประเทศ  
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการศึกษาให้สามารถขับเคล่ือน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ 

ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีกว่า ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการปฏิรูปการศึกษา 
ตามโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ ได้กําหนดให้มีศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เพื่อขับเคล่ือน 
การปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้บรรลุเป้าหมาย 

จากการศึกษาติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการบริหาร 
ของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ พบว่า ไม่สามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติจริงได้ 
เนื่องจากหน่วยงานใหม่ตามโครงสร้างท่ีมีบทบาท หน้าท่ี ตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงสังกัดสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถประสานส่ังการ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ 
ด้วยเหตุผลว่า ศึกษาธิการจังหวัดไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ  
๔ งานหลัก อันได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป ทําให้การศึกษา
ไม่ได้รับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาเท่าท่ีควร โดยเฉพาะงานด้านวิชาการซ่ึงถือเป็นงานหลักของการปฏิรูป 
ด้านการศึกษา องค์คณะบุคคลท่ีแต่งต้ังข้ึนตามโครงสร้างของ กศจ. นั้น ให้ความสําคัญเฉพาะการบริหาร 
งานด้านบุคคลเท่านั้น ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่ได้รับการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ท้ังนี้ เกิดจากการกําหนดบทบาท
หน้าท่ีโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความชัดเจน ซํ้าซ้อน จนนํามาสู่ความเห็นต่าง 
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ปัญหา และอุปสรรคต่อการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะ
ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีกระบวนการ และข้ันตอน 
ท่ียืดยาว ไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปท่ีสังคมต้องการความรวดเร็ว กระชับฉับไว และทันการณ์ อีกตัวอย่าง 
ท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ การเล่ือนข้ันเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบ 
ไม่เป็นไปตามเง่ือนเวลาท่ีกําหนด ทําให้บุคลากรในระบบได้รับผลกระทบ และเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นอย่างมาก 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงได้แต่งต้ังคณะทํางาน 
ให้พิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพื่อให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแนะแนว
ทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้เกิดประสิทธิภาพ  



๒ 
 

โดยคณะกรรมาธิการจะนําความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการจัดเสวนาจากบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนจากหน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ มารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือจัดทํารายงานข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นําเสนอต่อวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือพิจารณาศึกษา และสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการบริหารจัดการ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และอุปสรรค ด้านการบริหารจัดการ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้เกิดความเหมาะสม และย่ังยืน 
๓. เพ่ือจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไปยังรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑.๓ ขอบข่ายในการพิจารณา 
๑. ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 - บทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 - บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการภาค 
 - บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด 
๒. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
๓. ข้อเสนอแนะการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

๑.๔ วิธีการพิจารณา 
๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้ตั้งคณะทํางานพิจารณาศึกษาและจัดทํา

ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ซ่ึงประกอบด้วย 
(๑) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม  คชินทร ท่ีปรึกษาคณะทํางาน  
(๒) ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์ ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
(๓) นายชาญวิทย์  ผลชีวิน ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
(๔) นายเฉลา  พวงมาลัย ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
(๕) พลเอก ประสาท  สุขเกษตร ท่ีปรึกษาคณะทํางาน 
(๖) นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน  ประธานคณะทํางาน 
(๗) นายออน  กาจกระโทก รองประธานคณะทํางาน 

  คนท่ีหนึ่ง 
(๘) นายณรงค์  อ่อนสอาด รองประธานคณะทํางาน 

  คนท่ีสอง 
 

(๙) นายทรงเดช...   
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(๙) นายทรงเดช  เสมอคํา คณะทํางาน 
(๑๐) นายเศรษฐศิษฐ์  ณุวงค์ศรี คณะทํางาน 
(๑๑) นายภักดี  คงดํา คณะทํางาน 
(๑๒) นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง คณะทํางาน 
(๑๓) นายปรีชา  จิตรสิงห์ คณะทํางาน 
(๑๔) นายไพศาล  ปันแดน คณะทํางาน 
(๑๕) นายสุรชาติ  เครือศรี คณะทํางาน 
(๑๖) นายพัฒนะ  งามสูงเนิน คณะทํางาน 
(๑๗) ว่าท่ีเรืออากาศตรี เจริญ  สุขทรัพย์ คณะทํางาน 
(๑๘) นายกฤด์ิทรัพย์  เช้ือพันธ์ คณะทํางาน 
(๑๙) นายสงกรานต์  จันทร์น้อย คณะทํางาน 
(๒๐) นายบุญธรรม  เดชบุญ คณะทํางาน 
(๒๑) นายวิรัส  ภูบุญศรี คณะทํางาน 
(๒๒) นายธานี  ชาตินันทน์ คณะทํางาน 
(๒๓) นางวัลภา  เขียวชอุ่ม คณะทํางาน 
(๒๔) นายนพพล  พลอาสา คณะทํางาน 
(๒๕) นายยุทธพงษ์  หาญยุทธ คณะทํางาน 
(๒๖) นายชาญชัย  โรจนะ คณะทํางาน 
  และเลขานุการ 
(๒๗) นางสุปรารถนา  ยุกตะนันทน์ คณะทํางาน 
  และผู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๘) นางสาวเบญญา  สุขวัฒน์ธนิกกุล    คณะทํางาน 
     และผู้ช่วยเลขานุการ 
และให้คณะทํางาน มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
(๑) ในระยะเร่งด่วน ให้ศึกษาบทบาท ภารกิจ และกลไกการปฏิบัติงานท่ีมีอยู่ เพื่อนํามา

จัดทําเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารงาน ให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ซํ้าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนบทบาทภารกิจ ติดตาม และเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้าง

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา รวมท้ังกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล 

(๓) ดําเนินการจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง 
ศึกษาธิการในภูมิภาค สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา  

(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. คณะทํางานได้ดําเนินการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น และค้นหาแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ให้เกิดคุณภาพและความย่ังยืนอย่างเป็นระบบ 
ดังนั้น จึงได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษาในประเด็นดังกล่าว รวม ๓ ครั้ง ดงันี้ 
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การประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
การประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ วันจันทร์ท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
การประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓. คณะกรรมาธิการได้ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา  
ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

๔. คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและประกอบการพิจารณา 
เม่ือวันจันทร์ท่ี ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑) นายประเสริฐ  บุญเรือง ตําแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒) นายธนู  ขวัญเดช ตําแหน่งรองศึกษาธิการภาค  

   สํานักงานศึกษาธิการภาค ๒   
   รักษาการในตําแหน่งศึกษาธิการภาค 

   สํานักงานศึกษาธิการภาค ๒  
๓) นายสมภพ  อุณหชาติ อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔) นายวชิรพันธ์  นาคก้อน ตําแหน่งนิติกรชํานาญการพิเศษ 
  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อํานวยการกลุ่มวินัย 
  อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑) นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ ตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 

   ข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา 

๒) นางจีรนันท์  เพ่งพินิจ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๑) นายอัมพร  พินะสา ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการ 
   การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒) นางสาวลิลิน  ทรงผาสุก ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๓) นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔) นางสาวนภัทร  อินทรุณ นักวิชาการชํานาญการพิเศษ  
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

๕. คณะกรรมาธิการได้จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 

๖. คณะกรรมาธิการได้พิจารณาข้อมูล ข้อเท็จจริงจากเอกสาร การช้ีแจงของหน่วยงาน  
และการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็น เพ่ือสรุปประเด็นปัญหาและดําเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลท้ังหมด 



๕ 
 

เพื่อจัดทําเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 
๑.๕ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๑. เพื่อให้หน่วยงานด้านการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอย่างเป็นระบบ 

๒. เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และอุปสรรคด้านการบริหารจัดการ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้เกิดความเหมาะสมและย่ังยืน  

๓. เพื่อนําข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไปยังรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

 
 
 



บทท่ี ๒ 
คําสั่ง และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 มาตรา ๒๕๘ ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 

………………………………ฯลฯ.................................... 
จ. ด้านการศึกษา  
(๑) ให้สามารถเริ่มดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแล และพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา 

ตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

(๒) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดต้ังกองทุนตามมาตรา ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จ 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

(๓) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ 
ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
ของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(๔) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน ท้ังใน
ระดับชาติ และระดับพ้ืนท่ี 

………………………………ฯลฯ.................................... 
๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ 

(๓) และ (๔)  
มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้มีอํานาจดังต่อไปน้ีเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

………………………………ฯลฯ.................................... 
มาตรา ๕๓ (๓) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา ตําแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งซ่ึงมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มาตรา ๕๓ (๔) การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วย ตําแหน่งครู และตําแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอํานาจ 
ส่ังบรรจุและแต่งต้ังโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

………………………………ฯลฯ.................................... 
 
 
 



๘ 
 

๒.๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับท่ี ๒) 
 มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

 “มาตรา ๓๓ การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสม 
ด้านอ่ืนด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แบ่งเป็นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

 ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
การกําหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน 
เป็นสําคัญ ท้ังนี้ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเป็นอย่างอื่น
ตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศกําหนดให้ขยาย 
การบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนได้” 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับท่ี ๓)  
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีท่ีมีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว
มอบอํานาจให้แก่ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี 
ท้ังนี้ ให้คํานึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานท่ีคล่องตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑) อํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนินการ
ทางงบประมาณของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษา รวมตลอดถึง
หลักการการให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาในวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 

(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัยกับครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 



๙ 
 

 ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอํานาจ 
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจท่ีตนรับผิดชอบไปยังผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้อํานวยการ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงก็ได้ ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้ดํารงตําแหน่งในการ
บังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้กําหนด 
  ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และผู้อํานวยการ 
สํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอํานาจในส่วนท่ีเกี่ยวกับภารกิจท่ีตน
รับผิดชอบ หรือท่ีได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยัง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ือ 
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่าผู้อํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ท้ังนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการส่ังการ
ของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นสังกัด” 
 ๒.๔ คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒.๕ คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๓๘๙/๒๕๕๙ เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ี
ศึกษาธิการภาค ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๖ คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๔๐๖/๒๕๕๙ เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ี
ศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้าง
ของกระทรวงศึกษาธิการ  

เป้าหมายรวม กระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างท่ีแบ่งแยกหน้าท่ีและอํานาจเพื่อรองรับ
รูปแบบใหม่ท่ีแยกความรับผิดชอบด้านนโยบาย (Policy) ด้านกํากับดูแลส่งเสริม (Regulator) ด้านการ
สนับสนุนต่าง ๆ (Supporter) และด้านการดําเนินการหรือปฏิบัติการ (Operator) มุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อการสนับสนุนสถานศึกษา และมีบทบาท หน้าท่ี และอํานาจสอดคล้อง 
กับบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  

 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี ๓ 
สรุปผลการพิจารณาศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑ ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

การดําเนินงานตามคํา ส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา 
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
ทําหน้าท่ีในการขับเคล่ือนการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยแบ่งการบริหารจัดการเป็น ๑๘ ภาค ในแต่ละภาค
จะมีสํานักงานศึกษาธิการภาค (ศธภ.) และศึกษาธิการภาคในแต่ละจังหวัดจัดให้มีสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (ศธจ.) ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน รวมทั้งส้ิน ๗๗ จังหวัด เป็นผู้กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายในจังหวัด 

๑) บทบาทการดําเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน

กรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนสํานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหน่ึงคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ. อาจแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เกินสองคน  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
กศจ. มีอํานาจหน้าท่ีในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี  



๑๒ 
 

(๑) อํานาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา  
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัด 

ในการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ ๒  

(๖) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 

(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด ตามข้อ ๙  

(๙) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพ่ือช่วยเหลือการฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา โดยให้นําองค์ประกอบของ อกศจ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหน่ึง ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็ว และไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนในการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยไม่จําเป็น  

(๑๐) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย  
 

๒) บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการภาค  
ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค จํานวน ๑๘ ภาค สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ตามบัญชีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับพ้ืนท่ี ทําหน้าท่ีขับเคล่ือนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอ่ืน
หรือภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีนั้น ๆ และให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี  

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เช่ือมโยงและสอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์การพัฒนา



๑๓ 
 

กลุ่มจังหวัด รวมท้ังการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน 
ในแต่ละพ้ืนท่ี  

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านวิชาการ การวิจัย  
และการพัฒนา  

(๓) กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เจตนารมณ์ของการจัดตั้งศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการภาค 
เป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(๑) เป็นกลไกในการกํากับ เร่งรัด ติดตามการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ให้เห็นผลโดยเร็ว โดยเฉพาะนโยบายสําคัญท่ีเป็นจุดคานงัดของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) เป็นหน่วยประสานความร่วมมือการดําเนินงานภายในกลุ่มจังหวัด  
 

๓) บทบาทการดําเนินงานของศึกษาธิการจังหวัด 
ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสํานักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด 
จํานวนไม่เกินหนึ่งคน เพ่ือช่วยเหลืองานด้านศึกษาธิการจังหวัด ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังศึกษาธิการ
จังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัดจากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ และในระหว่างท่ียังมิได้มีการจัดต้ัง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ให้สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๑ ในจังหวัดต่าง ๆทําหน้าท่ีเป็นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน 
แล้วแต่กรณี 

ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายกําหนด การปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าท่ี นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีมอบหมาย และให้มีอํานาจหน้าท่ี
ในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี  

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการการบริหารราชการ 
เชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 
รวมท้ังปฏิบัติราชการท่ีเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. 

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

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา  
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(๗) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมท้ังติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา  



๑๔ 
 

(๘) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชี 
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ  

(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา  
(๑๐) ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

รวมท้ังปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ  
๓.๒ ข้อสังเกตจากการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

๑) การบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เกิดประโยชน์ในด้านการเช่ือมโยง 
การปฏิบัติงานจากการปรับโครงสร้าง โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒) มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นําในการขับเคล่ือนการศึกษาของจังหวัดได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน 
จากทุกภาคส่วน ในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ และเกิดการบูรณาการและขับเคล่ือนการศึกษา
ให้เกิดความเป็นเอกภาพมากขึ้น  
๓.๓ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

๑) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยังไม่มีประเด็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
เท่าท่ีควร แต่จะเน้นเฉพาะประเด็นเรื่องการบริหารงานบุคคลเท่านั้น เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง และโยกย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒) ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาของผู้เรียนท่ีทันสมัยและถูกต้องเพ่ือรองรับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคตยังไม่พร้อมท่ีจะใช้งานได้จริง  

๓) ความล่าช้าในขั้นตอนและกระบวนการในการเสนองานผ่านสายการบังคับบัญชา 
ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามเงื่อนไขเวลาท่ีกําหนดไว้ 

๔) การประชุมของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด  
เป็นประธานในบางจังหวัดมีปัญหาความล่าช้าของการพิจารณาโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เนื่องจากวาระการประชุมท่ีค่อนข้างมาก และใช้เวลาในการพิจารณายาวนาน 

๕) องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ขาดการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

๖) สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑ – ๑๘ ตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานศึกษาธิการภาค 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การจัดต้ังสํานักงานศึกษาธิการภาค 
ซ่ึงการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานศึกษาธิการภาคยังมีความทับซ้อน ไม่ชัดเจน ส่งผลให้การขับเคล่ือน
การดําเนินงานการศึกษาในภูมิภาคขาดประสิทธิภาพ 

๗) สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดไม่สามารถขับเคล่ือนภารกิจร่วมกับสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีความซํ้าซ้อนในบางภารกิจ โดยเฉพาะ
ภารกิจของศึกษานิเทศก์ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษานิเทศก์สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



๑๕ 
 

๘) การประสานงานและการบูรณาการการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เนื่องจากสถานศึกษา 
กับศึกษาธิการจังหวัดอยู่คนละสังกัด  

๙) โครงสร้างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบริหารงานในลักษณะท่ีเป็นแผนยุทธศาสตร์
เชิงรุกท่ีเป็นภารกิจร่วมกันได้ เนื่องจากขาดระบบการทํางานท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการ 

๑๐) การบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี ยังทํางานแยกตามภารกิจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
ต้นสังกัด และไม่มีหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนกระทรวงอย่างแท้จริง มีการจัดต้ังส่วนราชการท่ีเป็นส่วนราชการ
ส่วนกลาง ไปตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีภูมิภาค คือ สํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีรูปแบบการบริหารงานท่ีหลากหลาย ทําให้การบริหารงานของจังหวัดไม่สามารถบริหารงาน
แบบบูรณาการในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๔ ข้อเสนอแนะในการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

๑) ควรกําหนดบทบาทและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) ให้ชัดเจนโดยให้มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษาและส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทในเขตจังหวัดการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษาการวางแผนการจัดการศึกษา และพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา กํากับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการการจัดการศึกษาเอกชนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
แต่ไม่รวมถึงการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒) ควรกําหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญ
ประจําจังหวัดเรียกโดยย่อว่า อ.ก.ค.ศ. จังหวัด มีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึนเป็นการเฉพาะ รวมท้ัง
กําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมี
ส่วนร่วมในการเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามัญ
ประจําจังหวัด (อ.ก.ค.ศ. จังหวัด) 

๓) อํานาจการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๕๓ 
(๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ควรเป็น
อํานาจของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด 

๔) ควรกําหนดโครงสร้างหน้าท่ีและอํานาจระหว่างศึกษาธิการจังหวัดสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความชัดเจนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดความซํ้าซ้อนกันในภาระงานท่ีปฏิบัติและอํานาจ
การส่ังการบังคับบัญชา 

๕) ควรปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

(๕.๑)  องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตามข้อ ๗ 



๑๖ 
 

 - ข้อ ๗ (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม่เกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กรภาคเอกชนผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และผู้แทนภาคประชาชนด้านละหนึ่งคนจํานวนที่เหลืออีกสามคนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งจากผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวนหน่ึงคน ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จํานวนหน่ึงคน  ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนหนึ่งคน 
 (๕.๒)  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ตามข้อ ๙ 
 - ข้อ ๙ (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมิได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) จํานวนไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งจาก 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวนหน่ึงคน ข้าราชการครู จํานวนหน่ึงคน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
จํานวนหน่ึงคน 

๖) กระทรวงศึกษาธิการ ควรส่ังการให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภา
การศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา 
ท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ให้แก่สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒  

๗) ควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและอัตรา
กําลังคนอย่างพอเพียงและให้มีความชัดเจนโดยเร็ว 

๘) ควรให้มีการจัดทําฐานข้อมูลร่วมกันอย่างบูรณาการท้ังระบบในทุกมิติเพ่ือขับเคล่ือน
การดําเนินงานในเชิงพ้ืนท่ีของแต่ละจังหวัด 

๙) ควรกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และศึกษานิเทศก์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาให้ชัดเจน เพ่ือมิให้เกดิความซํ้าซ้อนในภารกิจท่ีปฏิบัติ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 

๑๐) ควรจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในทุกจังหวัด เนื่องจากปัจจุบัน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบางแห่งดูแลโรงเรียนมัธยม ๒ – ๔ จังหวัด ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๑) ควรยุบเลิกตําแหน่งศึกษาธิการภาคจํานวน ๑๘ ภาคเนื่องจากภารกิจหน้าท่ี 
ไม่ชัดเจนงานมีความซํ้าซ้อนกับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้สายการบังคับบัญชายาวข้ึน
ส้ินเปลืองงบประมาณ 

 



บรรณานุกรม 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- แผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
  

 
 



 

ภาคผนวก 
 

 

 



 

ภาคผนวก ก 
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับท่ี ๒) มาตรา ๓  
 และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๕ 
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 มาตรา ๕๓ (๓) (๔)  
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
 และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๓๘๙/๒๕๕๙ เร่ือง แต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการภาค 
 ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- คําส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๔๐๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีศึกษาธิการจังหวัด 
 ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
- คําส่ังแต่งตั้งคณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการ  
 การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ี ๒๓/๒๕๖๒  

- แผนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘  
- แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประเด็นการปฏิรูปท่ี ๖.๓ : การปรับปรุงโครงสร้าง 
 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
- (ร่าง) องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด  
 
 
 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 
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(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

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

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กศจ .   อาจแต่งตั้ ง ข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 

Lenovo
Typewriter
๒๖



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหน่ึง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มข้ันตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

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

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

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

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

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

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานต่าง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เรื่อง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 
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ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

Lenovo
Typewriter
๓๑



Lenovo
Typewriter
๓๓



m d )  UIUE)53OWa mVnmsa.1 ~ I U M ~ P ~ ~ T ~ P T I V ~ ~ S ~ S = : M S ~ ~  d iu "n i n .~ i~d i%~~ f l ~? (  
n u ,  v d u  

nszwsaaflnvi5nis d~um~uiw~nsJi5nisnim ad 

~ d )  uisaia?wljd ~ I u ~ a s s U r  d i ~ ~ d s ~ a ~ ~ a v i ~ n i ~ m ~ " v n s s u n i s C i s i " ~ ~ n i ~ u u  
~mainswisnisRnwi d i r i n a i u n c u z n s s u n i s & 4 l a n i s m ~ ~ a z ~ m a i n ~ i  diu'nsiu 

n- v d u  dkmzwsat nsznsac~nw5nis dpum~uin~nw15nisnim 
v v v  

8 -  3 d  fii m"s~mumu~du~u~d 

wacan a .  i, ..,' 

Lenovo
Typewriter
๓๔



Lenovo
Typewriter
๓๕



Lenovo
Typewriter
๓๖



Lenovo
Typewriter
๓๗



Lenovo
Typewriter
๓๘



Lenovo
Typewriter
๓๙



Lenovo
Typewriter
๔๐



Lenovo
Typewriter
๔๑



Lenovo
Typewriter
๔๓



Lenovo
Typewriter
๔๔





 ๑๒. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  (ต่อ) 

อธิบายความหมายของสัญลักษณ ์

๑. สัญลักษณ์วงกลมสีแดง  หมายถึง  คณะกรรมาธิการฯ รับผิดชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ทั้งแผน) 

๒. สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสีแดง  หมายถึง  คณะกรรมาธิการฯ รับผิดชอบประเด็นการปฏิรูปประเทศ              
    ในแผนการปฏิรูปประเทศ 

๓. สัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีด า  หมายถึง  คณะกรรมาธิการฯ รับผิดชอบ พันธกิจ/กลยุทธ์ ของประเด็นการปฏิรูป                                        
    ประเทศ ในแผนการปฏิรูปประเทศ 

 

ล าดับ ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และพันธกิจ (กลยุทธ์/กิจกรรม) 

คณะกรรมาธิการที่รับผิดชอบ  
 

หมายเหตุ 
ประเด็น   

การปฏิรูปฯ 
พันธกิจ 

(กลยุทธ์/กิจกรรม) 

  

 ๕.๖ การปฏิรูปอาชีวศึกษา เพ่ือสร้างขีดความสามารถ  - ๑๖, ๑๙  
       ในการแข่งขันของประเทศ    
 ๕.๗ การปฏิรูปอุดมศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ เพ่ิมขีดความ         - ๑๖, ๑๙  
       สามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลของ     
       ระบบอุดมศึกษา            
 ๕.๘ การจัดตั้งสถาบันหลักสูตรและการเรียนรู้แห่งชาติ  - ๑๖, ๑๙  
       (National Institute of Curriculum and Learning)    

๖ ประเด็นฯ การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ๑๖, ๑๙ -  
 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
 โดยมกีลยุทธ์ ดังนี้    
 ๖.๑ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา - ๑๖, ๑๙  
 ๖.๒ พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา - ๑๖, ๑๙  
 ๖.๓ การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ - ๑๐  

๗ ประเด็นฯ การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วย  
ระบบดิจิทัล โดยมีการปฏิรูปที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑๖, ๑๙ -  
    
 ๗.๑ การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการ - ๑๗  
       เรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (Digital Learning Reform :     
       Nation Digital Learning Platform (NDLP))    
 ๗.๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (big data for  - ๑๗  
       education)    
 ๗.๓ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (digital citizenship) - ๑๗  
       ในด้านความฉลาดรู้ดิจิทัล (digital literacy) เพ่ือการรู้    
       วิธีการเรียนรู้ (learning how to learn) ในการเรียนรู้    
       ตลอดชีวิต ตลอดจนการมีพฤติกรรมที่สะท้อนการรู้    
       กติกามารยาท จริยธรรมเกี่ยวกับการใช้สื่อและการสื่อสาร        
       บนอินเทอร์เน็ต     
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(ร่าง) องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
(๒) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนคุรุสภา  

เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซ่ึงแต่งตั้งจากบุคคลท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง  

ในด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านละหน่ึงคน  
(๕) ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด จํานวนหกคน ประกอบด้วย 

ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาประถมศึกษา หนึ่งคน ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา หนึ่งคน  
ผู้แทนข้าราชการครูประถมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะไม่ตํ่ากว่าชํานาญการพิเศษ หนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครู
มัธยมศึกษาซ่ึงมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าชํานาญการพิเศษ หนึ่งคน ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน หนึ่งคน 
และผู้แทนศึกษานิเทศก์ หนึ่งคน  

(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกเขต และผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในจังหวัด เป็นกรรมการ 

ใหผู้้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ เป็นเลขานุการ  
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

จํานวนไม่เกินสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข้อมลูโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
๐๖/๑๒/๒๕๖๒ ๑๕.๑๖.๐๐ น. 

๔๗
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โครงการและกําหนดการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

โครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 ของ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
----------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล  
  เนื่องจากการบริหารจัดการของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคําส่ังของหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ซ่ึงกําหนดให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการ 
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การส่ังการและการบริหารจัดการมีความ
เป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ สามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจในเรื่องการศึกษา 
ของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ 
ท้ังนี้ การดําเนินการของศึกษาธิการจังหวัดในช่วงท่ีผ่านมาพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหาร
จัดการเป็นอย่างมาก อาทิ ๑) การบริหารงานด้านบุคคล การบรรจุ แต่งต้ังและโยกย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความล่าช้า ๒) การแต่งตั้งบุคคลท่ีมิได้มีส่วนได้เสียกับการศึกษาในพ้ืนท่ี 
เข้ามาเป็นศึกษาธิการจังหวัด และ ๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขาดการมีส่วนร่วม
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงเห็นควรให้มีการเดินทาง 
ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานของศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ได้นําเสนอข้อมูลและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาต่อไป 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
  ๒.๒ เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลจัดทําเป็นรายงานพิจารณาศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เพื่อพิจารณาต่อไป 
๓. กลุ่มเป้าหมาย 
  ๓.๑ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
   ๓.๒ คณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
๔. วิธีดําเนินการ 
  ๔.๑ รับทราบข้อมูล ความคิดเห็น สะท้อนทัศนะ และมุมมองเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
 
 

๕๑



 
  ๔.๒ รวมรวมข้อมูลท่ีได้รับจากการร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เป็นข้อสรุปเพื่อจัดทําเป็นรายงานพิจารณาศึกษา 
  ๔.๓ นํารายงานพิจารณาศึกษาตามข้อ ๔.๒ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ  
เพ่ือพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
๕. วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินงาน  
  วันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒   
  ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
๖. งบประมาณ  
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
๗. รับผิดชอบโครงการ 
  คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๗.๑ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลพร้อมแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ .) ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
  ๗.๒ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้รับทราบข้อมูล และรายละเอียดท่ีเป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการศึกษา 
ของประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๒



 
 

 

 

กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ในวันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ณ สํานักงานศึกษาธิการจงัหวัดชลบุรีอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

----------------------------------------------- 
วันอังคารท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  - คณะเดินทาง พร้อมกันท่ีอาคารสุขประพฤติ 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  - ออกเดินทางไปยังสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 โดยรถตู้ปรับอากาศของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เวลา ๑๐.๓๐ -๑๕.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถึงสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
  อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี 
 - รับฟังการบรรยายสรุปบทบาท ภารกิจ และหน้าท่ี ของ 
  ๑) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
  ๒) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 
  ๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ 
  - ร่วมรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
  เก่ียวกับการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
  (รับประทานอาหารในห้องประชุม) 
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา - เดินทางออกจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา - เดินทางถึงอาคารสุขประพฤติ โดยสวัสดิภาพ 

----------------------------------------- 
 
 
 
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
 โทร. ๐–๒๘๓๑–๙๒๑๗-๘  
 โทรสาร ๐-๒๘๓๑-๙๒๐๙ 
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ภาคผนวก ค  

โครงการและกําหนดการจัดเสวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

โครงการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การบริหารจดัการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
    

๑. หลักการและเหตุผล 
  ตลอดระยะเวลาประมาณ ๒ ปีกว่า ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาตามโครงสร้างการบริหารของกระทรวงศึกษาธิการรูปแบบใหม่ ท่ีกําหนดให้มีศึกษาธิการภาค 
ศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) 
เพ่ือดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้บรรลุเป้าหมาย
  จากการศึกษาติดตามผลการปฏิบัติของหน่วยงานตามโครงสร้างฯ ไม่สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติจริงได้ เนื่องจากหน่วยงานใหม่ตามโครงสร้างท่ีมีบทบาท หน้าท่ี  
ตามคําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ศึกษาธิการจังหวัดท่ีสังกัดสํานัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถประสานส่ังการผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสังกัด
สํานักงานเขตการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ ด้วยเหตุผลว่า ศึกษาธิการจังหวัดไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการปฏิรูปการศึกษาตามภารกิจ ๔ งานหลัก ไม่ได้รับการพัฒนาปฏิรูปเท่าท่ีควรจะเป็น 
โดยเฉพาะงานด้านวิชาการซ่ึงเป็นงานหลักสําคัญของการปฏิรูปด้านการศึกษา มีการพัฒนาน้อยมาก 
องค์คณะบุคคลท่ีต้ังข้ึนมาตามโครงสร้าง กศจ. ให้ความสําคัญเฉพาะการบริหารงานบุคคลเท่าน้ัน  
งานอ่ืนไม่ได้รับการพัฒนาปฏิรูปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยท่ีได้บัญญัติไว้ 
ท้ังนี้ โครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานไม่ชัดเจน  
มีความซํ้าซ้อนจนนํามาสู่ความเห็นต่างซ่ึงมีความขัดแย้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิรูป
และการพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้าย มีกระบวนการ และขั้นตอนท่ียืดยาว 
ไม่สนองและไม่สอดคล้องกับยุคปฏิรูปท่ีสังคมต้องการความรวดเร็ว กระชับฉับไว และทันการณ์  
อีกตัวอย่างท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ การเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการและบุคลากรในระบบไม่เป็นไปตาม
เงื่อนเวลาท่ีกําหนด ทําให้บุคลากรในระบบได้รับผลกระทบ และเสียขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
เป็นอย่างมาก 
  ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จึงมีมติให้จัดเสวนา “โครงการ 
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”
เพ่ือเป็นเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็น นําเสนอข้อมูล 
แลกเปล่ียนความเห็น ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
การศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล
และสรุปประเด็นสาระสําคัญ และยกร่างจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป 

๕๗ 



 

๒. วตัถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์กรอบบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
ตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมนําสู่การปฏิบัติได้จริง 
  ๒.๒ เพ่ือให้หน่วยงานตามโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนํายุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
และประเทศชาติอย่างสูงสุด 

๓. กลุ่มเป้าหมาย ประมาณจํานวน ๗๐คน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
 ๓.๒ คณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ๓.๓ หน่วยงานด้านการศึกษา 
 - คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 - ศึกษาธิการจังหวัด 
 - ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 - ผู้อํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 - ศึกษานิเทศก์  
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับประถมศึกษา 
 - บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค (๒) ระดับมัธยมศึกษา 
 - ผู้อํานวยการสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
 - ผู้อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
 - ครูระดับประถมศึกษา 
 - ครูระดับมัธยมศึกษา 
๔. วิธีดําเนินการ 
  ๔.๑  รับทราบความเห็น สะท้อนทัศนะ มุมมอง เพื่อประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ๔.๒ รวบรวมประเด็นข้อคิดเห็นท่ีได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ พร้อมจัดทําเป็นร่างรายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการ
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ๔.๓ นําร่างรายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ท่ีได้จากการรับฟังความคิดเห็นเสนอต่อท่ีประชุม
วฒุิสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
๕. วัน เวลาและสถานที่ดําเนินงาน 
  วันศุกร์ท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

๖. งบประมาณ 
  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

๕๘



 

๗. รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นและผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมท้ังร่วมเสนอแนะรูปแบบ และแนวคิดประกอบการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 ๘.๒ เกิดแรงผลักดันและกระแสขับเคล่ือนให้การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาตามความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้การดําเนินการต่าง ๆ นําไปสู่ผลสําเร็จและมีทิศทางท่ีชัดเจน  
 ๘ .๓ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ได้รับทราบแนวคิด ข้อมูล รายละเอียด 
รวมท้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเพ่ือผลักดันให้แนวคิดต่าง ๆ ท่ีได้รับมาเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเปล่ียนผ่าน
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  
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กําหนดการจดัเสวนา 

โครงการรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ 
การบริหารจดัการการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๗๐๓ ช้ัน ๒๗ อาคารสุขประพฤติ 
------------------------------------------------- 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา พิธีเปิด 
    - กล่าวรายงาน 
    โดย นายออน  กาจกระโทก   เลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา 
วุฒิสภา และรองประธานคณะทํางาน คนท่ีหนึ่ง 
  - กล่าวเปิดการเสวนารับฟังความคิดเห็น และบรรยายพิเศษ 
กับผู้เข้าร่วมเสวนาในประเด็นเกี่ยวกับ “โครงสร้างการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ”  
    โดย นายตวง  อันทะไชย  ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๔.๓๐ นาฬิกา - การรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมการเสวนา 
 ในประเด็นเก่ียวกับ“แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง 
 กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” 
     ดําเนินรายการโดย :  

- นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน  กรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา 
และประธานคณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

- นายออน  กาจกระโทกเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา 
และรองประธานคณะทํางาน คนท่ีหนึ่ง 
(รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา)  

เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ นาฬิกา - กล่าวปิดการเสวนา  
 โดย นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน กรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา และประธาน
คณะทํางานพิจารณา ศึกษา และจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายเก่ียวกับการบริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

----------------------------------------- 
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  
 โทร. ๐–๒๘๓๑–๙๒๑๗-๘  
 โทรสาร ๐–๒๘๓๑-๙๒๐๙ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือนัดประชุมคณะทํางาน 
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ภาคผนวก จ 
รายนามผู้ร่วมระดมความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายนามผู้ร่วมระดมความคิดเห็น 

(๑) นายธานินทร์  ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

(๒) นายชาตรี  ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง 

(๓) นายต้ัง  อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๔) ว่าท่ีร้อยตรี เจษฎาภรณ์  พรหนองแสน งศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
(๕) นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  

  การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ 

(๖) นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธ์ุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
  การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 

(๗) นายวันชัย  บุญทอง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
  การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔  

(๘) นางสมฤดี  มากทรัพย์ ครู 

(๙) นางสุนิสา  สัมฤทธิ์ ครู 

(๑๐) นางสาวยุพิน  ใจตรง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกราด 

(๑๑) นายวิชิต  ตุงคะเสน ครูโรงเรียนวัดเชิดสําราญฯ 

(๑๒) นายสมศักดิ์  สาครสุขกิจ ครูโรงเรียนวัดห้วยยาง 

(๑๓) นายประทีป  ศรีรักษา ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
(๑๔) นายวัชรินทร์  ศรีเปารยะ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกราด 

(๑๕) นายชูชาติ  รักวงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนชลบุรี (สุขบท) 
(๑๖) นายชัยพัฒน์  เช่ือมชิต ผู้อํานวยการโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 

(๑๗) นายวิฑูรย์  หนูขาว ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดศรีประชาราม 

(๑๘) นางสาวกรรณิการ์  แย้มงาม ผู้อํานวยการโรงเรียนสวนป่า 

  คลองตาเพชรบน 

(๑๙) นายชาญชัย  ชาญชญานนท์ ผู้รองอํานวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล 

(๒๐) นายอัคคกฤต  เชยชิต ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

(๒๑) นางน้ําค้าง  โตจินดา ศึกษานิเทศก์ 

(๒๒) นางสาวสุทธิรักษ์  พ้นภัยแสง ศึกษานิเทศก์ 

(๒๓) นายอมร  สุดแขวง ศึกษานิเทศก์  

(๒๔) นางสาวชลภัทร  วงค์ดนตรี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการ 

(๒๕) นางสาวสมลักษณ์  พิมสกุล ผู้อํานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม 

  และประเมินผลการจัดการศึกษา 

(๒๖) นายราชันย์  ธีระเมศรีกุล ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

(๒๗) นางลําดวน  แสวงมณี ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

(๒๘) นางสาวลักษมี… 
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(๒๘) นางสาวลักษมี  พิริยาพรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(๒๙) นางกัญญาภัค  ชลูสรัลด์ิ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ 

(๓๐) นางอริยา  ไตลังคะ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

(๓๑) นางสาวศตพร  รัตนะ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

(๓๒) นางโสภา  สร้อยสิน  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

(๓๓) นางจารุณี  สีหบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

(๓๔) นางสาวภาวิณี  วัฒนะภาราดา  นักวิเคราะห์นโยบาย 

   และแผนชํานาญการพิเศษ 

(๓๕) นายพณธยา  ธรรมพิทักษ์พงษ์  นักวิเคราะห์นโยบาย 

   และแผนชํานาญการพิเศษ 

(๓๖) นางแสงระวี  วาจาวุธ  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(๓๗) นายสมนึก  เกตุไทย  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(๓๘) นายคงพิสิฏฐ์  ไชยวงศ์  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(๓๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสง่ียม  บุษบาบาน  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(๔๐) นายเติบ  ใยเจริญ  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

(๔๑) ว่าท่ีร้อยตรี อานนท์  สุขภาคกิจ   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพ 
(๔๒) ว่าท่ีร้อยเอก วิสาร  ปัญญชุณห์   ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๔๓) นายสุดใจ  มอญรัต   ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
(๔๔) นายวินัย  ตะปะสา   ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
(๔๕) นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ   ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
(๔๖) นายธนชน มุทาพร   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เขต ๑ 

(๔๗) นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดลําพูน เขต ๑ 

(๔๘) นายถาวร  คูณิรัตน์   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลฯ เขต ๑ 

(๔๙) นายอดุลย์  กองทอง  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยโสธร เขต ๑ 

(๕๐) นายศุภสิน  ภูศรีโสม  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
  การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต ๔ 

(๕๑) นายอดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
  การศึกษามัธยมศึกษา ๒๕ (ขอนแก่น) 
(๕๒) นายศังกร  รักชูช่ืน   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษามัธยมศึกษา ๑๖ (สงขลา สตูล) 
 
 
         (๕๓) นายสมศักดิ์… 
 

๗๒ 



 
(๕๓) นายสมศักดิ์  ทองเนียม   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษามัธยมศึกษา๑๗ (จันทรบุรี ตราด) 
(๕๔) นายนิพนธ์  ก้องเวหา    ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษามัธยมศึกษา๑ (กทม.) 
(๕๕) นายสมใจ  วิเศษทักษิณ   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี  
   การศึกษามัธยมศึกษา ๒๑ (หนองคาย บึงกาฬ) 
(๕๖) นายวิเชียร  จันทร  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
    การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ๒ 
(๕๗) นายมานิตย์  สีสง่า   สํานักงานเขตพ้ืนท่ี   
   การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   เขต ๒ 
(๕๘) นายองอาจ  ดีประดวง   ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์   
(๕๙) นายไมยมิตร  ป้องวิชัย   ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   
(๖๐) นายแกล้วกล้า  ศรีหนารถ  ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
(๖๑) นายไพโรจน์  ชุ่มกมล    ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    จังหวัดเพชรบุรี เขต ๑ 
(๖๒) นายวิชัย  ปานอุทัย    ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   จังหวัดเชียงใหม่ เขต ๕ 
(๖๓) นายอัคคกฤต  เชยชิต   ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   จังหวัดชลบุรี เขต ๒ 
(๖๔) นายภูเบศ  พลชัย  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
  จังหวัดชลบุรี เขต ๒ 
(๖๕) นายภิญโญ  บุญมา   ผู้อํานวยการตรวจสอบภายใน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   จังหวัดสุโขทัย เขต ๑ 
(๖๖) นายประทีป  วงศ์สว่างศิริ ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ๗ 
  (ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว) 
(๖๗) นายจรัญ  น้อยพรหม   ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๒๘ 
  (ศรีสะเกษ ยโสธร) 
 
 

(๖๘) นายประกอบ... 

๗๓



 
(๖๘) นายประกอบ  จันทร์ประโดน   นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๓๒ 
  (บุรีรัมย์) 
(๖๙) นางสุนันทา  วิชัยขัทคะ  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๔ 
(๗๐) นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช  ผู้อํานวยการกลุ่มอํานวยการ   
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา๙ 
(๗๑) นายสมชาย  เสมากูล   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาล 
  วัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 
(๗๒) นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  
(๗๓) นายเสวก  พันธ์ุอ้น ผู้อํานวยการโรงเรียนสว่างอารมณ์ 
  วิทยาคม  
(๗๔) ว่าท่ีร้อยตรี สุชาติ  วุฒิตู้จํานงค์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา   
(๗๕) นายตระกูล  เสนานอก    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านชีวาน  
(๗๖) นายภูมิสิษฐ์  สุคนธวงศ์   ผู้อํานวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร  
(๗๗) นางสาวจินตนา ศรีสารคาม   ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
(๗๘) นายธรรมรงค์  เสนจันทร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนหอวัง 
(๗๙) นายไพฑูรย์  จารุสาร  ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
  หอวังนนทบุรี 
(๘๐) นายกิตติภพ  ภวณัฐกุลธร  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียม  
  อุดมศึกษา  
(๘๑) นายชวลิต  ยี่สาคร  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน  
  อนุบาลตากฟ้า  
(๘๒) นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน 
  ตากฟ้าวิชาประสิทธ์ิ  
(๘๓) นายวีระ  มุขขันธ์  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน 
  วัดหนองยาว  
(๘๔) นายวิลสันติ์  ฟ่ันกาศ  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน 
   บ้านลํามะโกรก  
(๘๕) นายยุทธ  สุขศิลป์วิทยา  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน 
   บ้านบึงพิไกร  
(๘๖) นายสําราญ  คณฑา  ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียน 
   บ้านเจ้าวัด  
(๘๗) นายนภดล  เทียมเมืองแพน   ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนสตรีศึกษา  
 
 
 

(๘๘) นายวิสุทธ์ิ… 

๗๔



 
(๘๘) นายวิสุทธิ์  กล้าหาญ   ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนมกุฎ  
    เมืองราชวิทยาลัย  
(๘๙) นายพิสิษฐ์  สวนแก้ว  ครูชํานาญการโรงเรียนสตรีศรีน่าน  
(๙๐) นายประมวล  เต้ียนวล  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนป่า  
    พะยอมพิทยาคม 
(๙๑) นายพิภพ  สินธุพงษ์  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียน 
    สุวรรณภูมิวิทยาลัย   
 
 
 

 

 

 

 

 

๗๕



 

 

ภาคผนวก ฉ 
ประมวลภาพการศึกษาดูงานและเสวนา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

ศึกษาดดูงาน ณ สํานันักงานศึกษาธิ

๗๙ 

ธิการจงัหวัดชชลบุรี 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๘๐ 




