ผังโครงสร้างอัตรากาลังข้าราชการ สานักงานศึกษาธิการภาค 15 จานวน 31 คน
สานักงานศึกษาธิการ

ศึกษาธิการภาค (บริหารสูง) 1 อัตรา
รองศึกษาธิการภาค (บริหารต้น) 1 อัตรา
เชี่ยวชาญ 1 อัตรา

กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รวม 6 อัตรา

กลุ่มงานอานวยการ รวม 5 อัตรา

-

นักจัดการงานทั่วไป (ชพ./หัวหน้ากลุ่ม) 1 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.) 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป (ปก./ชก.) 2 อัตรา

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล รวม 6 อัตรา

-

นักวิชาการศึกษา (ชพ./หัวหน้ากลุ่ม) 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 5 อัตรา
(รวมตาแหน่ง * เมื่อพ้นไป 1 อัตรา)

กลุ่มพัฒนาการศึกษา รวม 6 อัตรา

นักทรัพยากรบุคคล (ชพ./หัวหน้ากลุ่ม) 1 อัตรา
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 2 อัตรา
นิติกร (ชพ.) 1 อัตรา
นิติกร (ปก./ชก.) 2 อัตรา

-

-

นักวิชาการศึกษา (ชพ./หัวหน้ากลุ่ม) 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา(ปก./ชก.) 5 อัตรา
(รวมตาแหน่ง * เมื่อพ้นไป 2 อัตรา)

กลุ่มตรวจราชการ
และติดตามประเมินผล รวม 5 อัตรา

-

นักวิชาการศึกษา (ชพ./หัวหน้ากลุ่ม) 1 อัตรา
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 4 อัตรา
(รวมตาแหน่ง * เมื่อพ้นไป 1 อัตรา)

อานาจหน้าที่การแบ่งงานภายในสานักงานศึกษาธิการภาค
(ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560)
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
กลุ่มงานอานวยการ
อานาจหน้าที่
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริการทั่วไป
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และ
พัสดุ
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของ
สานักงานศึกษาธิการภาค
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน และควบคุม
ภายใน
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กิจกรรมและผลงานของสานักงานศึกษาธิการ
ภาคและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
- ดาเนินงานเกี่ยวกับอาคารและสถานที่
สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
- จัดทาแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค รวมทั้งติดตามและรายงานผล
การปฏิบัติราชการของสานักงานศึกษาธิการภาค
- ดาเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนาองค์การ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

กลุ่มพัฒนาการศึกษา
อานาจหน้าที่
- ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักและปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนินการวิจัย
และพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษาระดับภาค
- ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเกี่ยวกับการ
พัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ระดับภาค
- กากับดูแล เร่งรัด นิเทศ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนางานวิชาการ และการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ประสานการบริหารงานระหว่างราชการและ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด
- ส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับคุณภาพและ
ส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่พิเศษ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
อานาจหน้าที่
- สนับสนุน ประสาน และพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. และ
อกศจ. ในพื้นที่รับผิดชอบ
- กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- กากับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัย การออกจากข้าราชการ
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเสริมสร้างและ
การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรมของ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

สานักศึกษาธิการภาค 15
กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

อานาจหน้าที่
- แปลงยุทธศาสตร์ชาติการปฏิบัติในระดับภาคและจังหวัดที่
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และการ
พัฒนาด้านอื่นๆ ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนใน
แต่ละพื้นที่
- ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาดัชนีทางการศึกษาระดับ
ภาค รวมทั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค
- กากับดูแลให้ข้อเสนอแนะติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และจัดระบบการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันในการบริหาร
และการจัดการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

อานาจหน้าที่
- กากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
- กากับดูแล เร่งรัด ติดตามประเมินผลการบริหารการจัด
การศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
- วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดขชอบ
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงาน
เหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

คาสั่ง คสช.ที่ 19/2560
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
อานาจหน้าที่ จานวน 6 ข้อ ดังนี้
**************************************
(1) กาหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒ นาประเทศ ทิ ศทางการดาเนิ นงานตามข้อ 3 (1) นโยบายและ ยุท ธศาสตร์ของกระทรวงศึก ษาธิก าร และ
ยุทธศาสตร์การพั ฒนากลุ่ม จังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้ านอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของ
บุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ [ข้อ 3 (1) เป็นการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ
ภูมิภาคหรือจังหวัดของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
(2) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา
(3) กากั บดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่
รับผิดชอบ
(4) สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
(5) ประสานการบริห ารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เ กิ ดการพัฒ นาอย่าง
บูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
(6) ปฏิบั ติง านร่วมกั บ หรือ สนั บ สนุน การปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานอื่น ที่ เกี่ ยวข้อ งหรือที่ ได้ รับ
มอบหมาย

