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1. ตามคาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 (ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ
96 ง หน้า 16 วันที่ 3 เมษายน 2560) ข้อ 5 กาหนดให้มีสานักงานศึกษาธิการภาค จานวนสิบแปดภาค
ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกาหนด และให้มีหน้าที่และอานาจดังนี้
1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้ องกับ
ทิศทาง การพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคล และชุมชน
ในพื้นที่
2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนา
3) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดใน
พื้นที่รับผิดชอบ
4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนา
อย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2560 สรุปดังนี้
1) กลุ่มอานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
(2) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
(3) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสานักงานศึกษาธิการภาค
(4) ดาเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงาน และการควบคุมภายใน
(5) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
(7) จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค รวมทั้ง การติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค
(8) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
(9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
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2) กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) แปลงยุ ท ธศาสตร์ ช าติ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ ภาคและจั ง หวั ด ที่ เ ชื่ อ มโยงและ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
(2) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับภาค รวมทั้ง
สื่ อ สาร เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวงในพื้ น ที่
รับผิดชอบ
(3) จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระต้นภาค
(4) กากับดูแล ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ประสาน และจั ด ระบบการพั ฒ นาข้ อ มู ล สารสนเทศด้ า น
การศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อการศึกษา ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหารและการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
3) กลุ่มบริหารงานบุคคล หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(3) กากับดูแล เร่งรัต ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยการ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและบุคลากรทางการในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) ส่ งเสริ ม สนั บสนุน และพัฒ นาการเสริมสร้างและการปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรมของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ส่งเสริม สนับสนุนการเสริ มสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
(2) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมการศึกษาระดับภาค
(3) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาระดับภาค
(4) กากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการ และการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูร
ณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
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(6) ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษ
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) วางแผนและจั ด ระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
(2) กากับดูแล เร่งรัต ติดตามและประเมินผลการดาเนิน ฐานของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
(3) กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน
การศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) ติ ด ตามและประเมิ น ผลการต าเนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะ
วิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย

