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M,l:1~tfbtLu~ruumL~I:-@~8~1@Q.L)pM,~~M,lM,@~LfbI,U~tLUf.1M,~M,ll:-~rt,t1M,,V@~~~LfbI,U~tLUf.1~l:-~bI\,M,@~
,,"

~LJ:lbl\,~DgfbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':l!JI:-@~~i!l.!}tLU~~~~11~ruU1U~bI\,IbLW~M,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~81A~!J~i!l.~~
I'I'lII

M,1J~WtLUlAsruU1'9 ~,..,
,

~1JM,~M,~M,r;1@~~t~ttLu~tfbM,r;1
"

~~@Jlo~t@!J1~~11M,,t1LfbI,U~tLUf.1I:-@Q.M,l:1~tfbtLU~l':lrt@1Ji!l.r.,tWtLUlbtW~rul.ll:-)!lI:-~11@~1LfbI,U~UU~M,~WIl.mLI:-U,t1L¥l
I1'11'1II1'1

n.n.n.n.
I:-~fbtl:-~1ml:1~tfb~~tM,l:1~tfb~rt,VI:-@~l.I~@IJ[ttM,~1IbLr.,l.I!JM,,t1~~11r.,~111:-~i!l.M,r; 1IbLtl.lIbLWl:-tWI:-@~UL!M,l:1~tfbtLU~1':l

" ~~
L~M,~1r.,~11LrutLi!l.~M,l:1~tfb~ULbI\,1:-i!l.11~~~11LfbI,U~fb~WtIJLU@l~O:1~tM,,t1M,l:1~tfbtLU~l':lrt,V8r.,~M,~1[tttl.ll:-)1b1\,11L~

"" n.n.n.bn.
I:-tL~~~UJWl:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1rtLtlAtl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~tM,l:1~tfbUU~l':lfbtlJM,l:1~tfb~~t£'~

,"
~pM,L~81A~M,@~1@~bI\,~M,L~8IAW@ll.fbtr.,L~UI:-~M,l:1~tfbtLU~I':lL!bL!tLIbLIJ9@JloM, t~M,bI\,L1J~IbLW

,
~ruumL~M,l:1~tfbtLU~1':l~~11~l~r.,)!lUIAM,l:1~tfbtLU!JL~f.1I:-XtIbr.,tM,WM,tM,l:1~tfb~tz~M,8~1l.1LU'M,l:1~tfbtLU~~11

""'
LM,~~~~11L!b~m1L)p~t@~ml:1nfbtLUM,r;11~M,8~1l.1WM,l:1~tfbtLUM,t8~11:-,t-l.I1~~M,8~1l.1LU'LfbI,U~tLUf.1~

,,"
n.n.~n.

L~U~8~tM,r;1tl.ll:-)1b1\,11L~I:-tL~~I:-@Il.~LJ:lbl\,~,Cb!-! fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,l:1~tfbM,l:1~tfb~~tZ·~

l:-,t-l.I1~~LfbI,U~tLUf.1M,l:1~tfb~@M,1J1(Z·~r.,)LfbI,U~tLUf.18LtM,@lJtLUM,LI:-8LIJ~LJ:lbl\,~DgfbtLUUL~
"' ~~~

~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8Ltrtrt111bLW~LJ:lbl\,~D!-!fbtLUULi!l.~~1~M,LI:-~I':lM,LI:-8LtLiA~]ltl.ll:-)1b1\,11L~l:-tL~~~t1S
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,", ~~~~vt,~k!el!tlf,n.rmnl~m!el~f,rtn.krt~f,LuLQ.~~LlAnL~~f':1n.k,lPl ~,
,' 'le!'!eI'UnLw,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~LtnG'le!'!eI'UULvt,f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~f,rtn.krtf,LU~~~W

!tlf,f\rmnl~n.f,!eI~GE-W~1~nL~U~vt,f,L~UG1~~~f,LULQ.~~LlAnL~~f':1~~11~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1

'"'" ~nL~~IA~nG~1Gfl,L~n.k,lPl'le!'!eI'UnLN.l,tbL~~nl-nG~rtl~f':1~~l~~l~LtnGJ:nQ1'le!'!eI'U~l

~GE-l~~1~nL~U~vt,f,L~UG1~XtIbG~M,~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~nL~~f':1nCf1~f,rtf,LU~f':1~~11~nL~~lA~nG~1G~vt,
III!'1'

08~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,wuL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~1117n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£IAnL~~~11n~f,mQ.f,LU~~f,Lvt,f,n.f,LUnL~ZIAnL~(Z) F="I1iIi='fbIb"=71'5F='f1: ,~,

~~11s-n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

~lQ.lWUiA.nG~f,LUn~f,1f,LU~~f,LUnL~1IAnL~(1) fbF='I'bF='fb1'5f;::oI1i ~,

t}~~~Lt1vt,~lbgrtf,LUUL~~~1~ ~,,
,,

nL~~f':1M,LUlLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UIAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP ~

S-L~~~G~L~uL~rtl

n!el~~~11f,LUIbf,WUL~nm1~!eI,lPl~GJPf,LULQ.~~LlAnL~~f':1(£)

~~11~l-~l~£ ~
L~U~Gt1rtll~1m~lblf,~~11£n.~~f,L~uL~rtlnL,lPZ~Xt ,~

nCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJPM,~LQ.~Ln~~~~11~G1nWLn~~f,LUnL,lP

£~nL,lP~~11n~~m,Eof,LU~,Q>f,Lvt,~n.f,LUnL,lPZ~nL,lP(Z) ,~,

~~1117n.~~f,L~uL~rtlnCf1~f,rtf,LU~f':1~~GJP

,,
nL~~f':1M,LU'lLl!eln.~~f,~~~11~l-~l~UlAnCf1~f,rtf,LUn.k,lPl~GJP

~

-s--



LRUl't~LUQ~n,mLl!(Z'~l)LRUl't~LUQ~L~~L<!lr:-rJ.1,11L~ ~L,CbJ.1,\!.n.~fb~LUUL~~\l1~n,LN~t':In,Lr:-~L~(Z)

n-~l)tL<!lr:-rJ.1,"L~~n,L~~lA.~n,G~m~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.L~(1)

t:r:-~~Q.Vn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l,~fuLR.W~1~L<!l~n,L~~lA.~~tmfuLR.t.~~1~L<!l~n,L~~lA.~Z'Z
I'lI'I

n,,liln,Q1Ln,~~~LUn,L~~~,.Cl~ln,Lr:-~LIbJ.1,n.GIbr:-~L~n,G~r:-L~L~n,P.1r:-G]ot.~~1~n,~n,L~U~J.1,~L~UG'(V)

>jooqaol~tvttnnmtGkM.LRUl'tn,Llj~~LU~t.n,L~~UL~r:-G~n.k~LUn,L~~~11

Ln~~~~m1:~n.G~LuNtlt.~n,Lr:-~,.Cl~fb~Lur:-lblt.~~~~l(>jooqaOl)n,Lr:-~,Cb~fb~LU~~~~fbUi1n,,.Cl(£)

LRUl't~LUQsn,mLl!(Z'~t.)LRUl't~LUQ~L~tL<!lr:-rJ.1,11L~~L,CbJ.1,~~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~(Z)
I;Pn.I;PI;P

(l'!kt.)~L<!lr:-rJ.1,11L~~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.WGfl.L~(1)
b"'"I;P",I'll8'P

t:r:-~~R.Zn,t.n,Ll!~L~UGm~~tR\.l1~~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~~~11~LumLn,Lp.~L<!l~n,L!k~lA.~1'Z
~,

t:r:-~Lrtl~L~~~LUn.GU~~fbG~mL~U~J.1,~L~UGmGkM.r:-kL<!l 1~~Qn.G~Q~G~~~t ~,~
b8'PI;Pn.

LRUl'tn,Llj~G~Gfl.L~n,~~t~~lZG]O!,AsrtlUW~J.1,r1:L~~,.Clr1:~rtlL<!l~r:-G,lil ~n,L!k~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L!k~lA.~~Gfl.~'z

(Z'~t.)

LRUl't~LUQ~L~n,G~~LUn,Lr:-~L~~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~n,Lr:-~t':In,Lr:-~L~n.n.1mtn,~1~~fb~LU~t':IUi1n,,.Cl~~11~L<!lr:-rJ.1,11L~
n.n.

r:-~L~~r:-Gfl.~r1:G]or:-GWn,~u~~11n.G~~t.~~G~11b~~Lr1:J.1, 1r1:Lt.L<!lr1:L~~LUr1:~W~rtlL<!lr:-~r:-~11~~lLRUl't~LUQn,~G~1 IIf1I'lI

LRUl't~LUQUtA,~L<!lr:-rJ.1, 11L~r:-~L~~r:-Gfl.~L,CbJ.1,~,.Cl~fb~LUUL~~\l1~mr:-~t':In,~1~~fb~LUn,Q1L~n,~1~~fb~~t'1

• n,,Cb1~~~~11~Ln.~lmGn,~n.G~n,Lr:-~~11

%n,~~1~LU~]l~LUn,h~n.!1~n,Lr:-n,G~r:-L~L~r1:L~n,G~r:-r1:1t.]on,t.n,Ll!r:-l:1~LIbJ.1,"n,Lr:-~,.Cl~fb~LUr:-r1:1t.]o" ,,

• ~t.~~L<!ln,LJ.1,r1:M.lA.1r:-W/~~J.1,r:-]l'n,\.lU n,Lr:-U!1L~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"LRUl't~Lu~n,~~fl.mLr:-U!1L~" ,~
~t.~~LUR.L~n,t.~r:-l:1r1:t.~r1:Lt.L<!l~LIbJ.1,~ t"~~J.1,r:-]l~LUgLRUl'tn,Lr:-U!1L~,,

t:~LU£~~~11!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~'01
~

~~r1:Lt.L<!ln,Q1~~11r:-G]oW~1~~~~"~n,L~~lA.~n,G~1G~J.1,~n,L~~lA.~~Gfl.~r:-Gfl.n.GR.~~n.kIbLt.L<!ln,Q1L~G~~t~~tn.GR.~~ IIII

~LUn,Q1L~~LU~G~J.1,t:~Lu£~~m1!,AsrtlU1U~J.1,r1:L~fbtn,Q1~t~,.Cl~fbfl:tG~m~1lA.LIb~~fbG~J.1,~tr:-~~~1~LUn,Q'L~~LU~
~

L,t.n.M.n.G~~t.~~r:-~J.1,~LLJULJ.1,~kL<!lr:-~L<!l1~~lt:~LU£~~~11_tAsrtlU1U~J.1,r1:L~Lrtl~L~~~LUn,Q1L~1bt'6 ~
• ~~n,~n,Qn,Q1

~
G~1btt.~11~t~LU~~fbn,Q1~r1:~~~1m~1~~fb~LU~t':ILrtl~L~~~W,~11t.~11'\.l'L<!l' UG~J.1,'~\.lUG~1'8
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.,..,.n.
n.L!'lM~n.L~~[A,~n.I3~'13~1t1,;::n.UW[A,~~I3fl.~~~m~~'LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~~[bln.C;';::!,[b!'LLJ~LJ,~~13Jlo

•II"

• ~Xtrtl3kM,Lru!'L~~!'LlJ~t':l~~"~llt1,~,Q:!'LLJgLFbLJ~n.LW!1L~~t~L"n.l3rtl~rt~'MILJ~tyWZTL ~,
IN>""n.B'P

n.L!'[A,;::n.L~~[A,ln.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.t':l~~"13M"LFbLJIel!'LLJ[A,n.M,~fl.' n.L~LJn.L~~~";::~"snL~~[A,r, 'eo'PI'F-F=oI'TiI1I'F$=7Ji=l'1'Ft'bo/,&'=' ,II111

.,.n.•
n.13~'I3~It1,;::n.L~~[A,~~~t~~~~,,~~csL!'~LrtrtL~~Ln.L~~~~t~L"n.I3~rt~'~IrlLJ~tyW~TL IIIII

~1\IN>'"n.8'P
Fblrl'~!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~;::~"!'LLJmLn.Lp.!'~;::n.L~~[A,~tL

'~IrlLJ~13fl.!'LLJn.'G'L~Lru!'L~~!'LLJ.L
n.

Lru!'L~~'~IrlLJ;::~"'~IrlLJI313n.~'l~"t:!'LLJ~~;::~"lAsruLJ'LJ~lt1,rtL~n.t.~n.!'~~13~LJlJ~tLrt~~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.' ~,~
..... n.L~LJn.L~[A,rtL~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3';::~"nrn;::!'[b!'LLJ~t':l~n.rt~ru~n.I3~~l!'~~llt1,~~!'LLJQLFbLJIrln.L~LJn.L~'9 I'll0F't'b'eo'-",ro('b"'"Pt'b0

B'P8'Pn.no>8'P

lL~LJ~~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~~,Qll~"n'~l)!'~~fblt1,"L~;::n.L~~[A,~n.I3~'I3~It1,;::n.L~~[A,WI3fl.L~n.ll.1mtn.~mLl~~t;::~"
.,.. Lrt~~LFbLJ~n.LlJ~~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI31;::~"n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l~,.C1rt~ru~n.I3~~l!'~LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~S ,'~

'". LFbLJ~!'LLJ~n.~~fl.mL~LJ!1L~~t~I3JloW~'~n.L~LJ~1t1,!'L~LJI3'~Xtrtl3kM,Z'17I3Jlo!'LLJ~~rtL~n.C;';::!'[b!'LLJ~t':l[b!'~n.Il.1';::~"
,"•I"

(~);::~"(17)(£)(nZ'ZI3Jlo(17);::m,(£)n)~'ZI3Jlo!'LLJ~~n.1..H~n.It1,Ll1~rtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'~~£'17
....n.•

(£'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'!'~~fblt1,"L~n.C;';::!'[b;::~'ml3~~l!'~!'LLJ~t':l[b!'~n.ll.1mt~~

LJ~n.,.C1;::~"(Z'~l)LFbLJ~!'LLJQ:~L!'~~~fblt1,"L~~L!1-It1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.L~~L!'n.ll.1mL~n.L~~L!'I3fl.~~rtL~
",

LFbLJ~!'LLJQ:~rtl!'LFbLJ~!'LlJQ:;::~~'mt13fl.~~I3fl.~L!1-1t1,~D~[b!'LLJLJL~~lJ'~n.L~~t':ln.[;1;::!,[b!'LLJ~t':l[bt~~tZ'17

n.
t:~~!'LLJn.'G'L~LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~~t'17 ~

~n..,.
n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':l13n.~,l~"~13!'n.!,;::~'ml3~~l!'~13M"LFbLJIrln.LlJ~13~Z'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~1t1,!,L~LJ13' t'b0t'b('brot1if'!t'bF'lPII1iI'=''='t'b

'"n.8'PIIIn.8"P1\
rt13kM,13fl.L~n.~~tFblrl'~mLQ.l~~g~;::n.L~~[A,~;::~"mLQ.l~~,!,~;::n.L~~[A,~n.Qml3~'13fl.~Z'£

• n.13~'9L~@I3!1-rtl!'LLJQ.L!'~Ll3ru~t}LJ';::~~n.ln.l3~~l-1t1,~,Ql!'LLJgLFbLJ ~n.L~LJ!1L~~~
~n.'"

n.~L~rtL~LQ.mn.n.~~n.t':lI3n.~,l~"~13!'m;::~'ml3~~l!'~I3M,'LFbLJIrln.LlJ~l3~~'Z13fl.!'LLJQlrtL~n.L~LJ~It1,!'L~LJl3ml3!'M, ('b0t'bf'b1'"0111'1t'bf"lPI1'5pootrt'bt1

"1\8'P,.1\IN>n.
13fl.L~n.~~tFblrl'~!'LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~n.Q'n.13,~,13fl.;::~,,!,LLJmLn.LP.!'~;::n.L~~[A,~!J13fl.~~'£

bn.IN>IN>

!,LLJQ.LWLl3ru~FbLJ';::~[A,t':l n.!,It1,L~;::n.L~~[A,t.n.I3~'13!,1t1,;::n.L~~[A,lrtl3fl.!'LLJ.£ 10F'1lit'b0'='F'Pi=''C;:IoF=>'

n.D~~Q.n.Q';::~'ml~n.!,~~t~;::~;::!'n.QmflI3JloLJ~n.D!'LLJ~~I3~(£);::~"(Z)I3JlortL~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3't:~Xt ~~
.'"

n.~n.Q'Ln.rt1>~!'LLJn.L~!'~D~ln.L~~Lrtlt1,n.l3rt~~L~n.13~~L!'L~n.p.'~I3Jlol~~'~n.~n.L~LJ~It1,!'L~LJI3'(~)

~n.It1,Ll1lAsruLJlLJ ~1t1,~rtL~!'LLJLQ.~~L[A,n.L~~t':l(17)

>jooq8ol~tvtln.n.,m13kM,LFbLJ~n.LlJ~!'LLJ~ln.L~~LJL~~I3!'n.~!'LLJn.L~;::~"

Ln.rt1>~;::~'m!'n.I3!'LlJ~rtll~n.L~~D~[b!'LLJmll~~~~l(>jooq80l)n.L~~D~[b!'LLJ~l;::!'[bLJ~n.D(£)
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'"n.
fbt!3~n,L!;'lA.:::nL~~IA{n!3~'!3fl.t:lI:-~"!3t&'LgU~!;'LU~nt&~fl.mLI:-U!bL~I:-~"!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~ IIIII•

,
nLI:-U!bL~I:-~fbt~U'I:-~!3~I:-)tI.Ib!3~M,~IbI:-~"'ItnrUnLI:-U!bL~){bt~~n!3rtt~IbU'kl'~'U~~W9'S ~,

,
!;'LUnG'L~!3t&'~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~I:-~fbt~IbI:-~"'kl'~'UnLI:-U!bL~){bt~~n!3~IbU'kl'~'U~~WS"S

,'

,lftW~t.,lfI:-~l!.nLI:-~n,gfb~nLl3~run~':::!;,fbfbtI!.L!3!;'LUIb!;'W:::ru~:::~"t.L~UI:-~I:-!3~mt!;,LUnG'L~

'"n.n.
!;'LU£~:::~"!;'LUnt.n,:::W!3n~'L!bLIb:::nL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l){btI!.L!3n~~'t:l!3~n!3~!;'LUn~~'!;'LU~~!;'LUnl..nQ.~l:::!;,fbnQ,:::~"

M,LU'rul.!Ib!;'LULQ.t.I:-LlA.nLI:-~f':lLt.nl!1.'t.m,Lru!;'LI!.M,!;'LULQ.t.I:-LlA.nU~f':lnlb1:::!;,fb!;,LUIb!;,W:::ru~ruwjiS 1'0''1;:10I%,1'1'1;:10l:;7'0~

~lA.~:::~~L~!3~){bt~nI!1.L~~L~t.1:::~:::!;,n~I:-~!3~1!1.

,'"n.
~nI!1.L~~L~t.':::~:::!;,nt~LU'~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-~rtpnL~~lA.~n!3~'!3fl.t:l~W£'S

,'"n.
!;'LUIb!;,w:::ru~!3n~''kl'~'UnLW!bL~){btt.~"!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb:::nL~~lA.~n!3~1!3fl.t:l!3~'

n,L!;'lA.~k-I!1.I:-~!;'LU£LgU~nLI:-U!bL~){bt~Ibl:-~"

'kl'~'UnLI:-U!bL~~nk-~'m!bn!3~'£nt~LU'Z~I:-l-~:::~"n!3~'9nt~LU'U!;"'I:-l-~I:-l-~Zn~'rtt,lft!;'LUIb!;'WI:-!31l.
I'II11II

bbII1\
~U'I:-~!3~IbL~I:-!;,fbn,l-fb){b1MI:-!;,fbn,l-fb){bt~IbU'kl'~'U:::~",lftl:-!;,fbn,l-fbl3!;'LIbL~~~~~nl..~!3I:-!3JP!;'LULQ.~I:-LlA.nLl:-~f':l t}I:-)tI. ,~~

...n.
n~£ntZL~U~!3~rtt!;'LUIb!;,W:::ru~ULI!.~nI!1.L~'kl'~'U~IbL~~ruumL~n~':::!;,fb!;'LU~f':lUI:-!3JP:::nL~~lA.~n!3~1!3Il.~

,'
, !;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':lI:-!;,fbn,l-fb){bt!;,t.~n~'t.~"Lru!;'LI!.~!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':ln~':::!;,fb!;'LUIb!;'W:::ru~~wZ'S

~L!;'1nt.nLlS

...n.~
:::nL~~lA.~n!3~1!3Il.t:l!3~n~':::!;,fb!;'LUIb!;,W:::ru~nQ'n~£nt.nLlSn~':::!;,fb:::~"I!.t.!;'~:::I!.~LQ.~LIl.L~ntmLQ.W~':::~"

,"
1\bb1'\

l3!;'LIbL~IbLt.~~IbLt.~U~~t.ru~I:-!;'lA.t:lULI!.!;'LULQ.~I:-LlA.nLI:-~f':ln~':::!;,fb!;'LUIb!;,W:::ru~I:-~I:-~"'kl'~'Uts ,~
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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 
ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา ๔  ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติมาใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา ๕  กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย 
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                           
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/หน้า ๑/ตอนท่ี ๖๒ ก/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖  



 - ๒ - 
 

มาตรา ๖  ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
(๑)  ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 

มาตรา ๗  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึง
คุณวุฒิ ประสบการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แล้วแต่กรณี 

การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 

มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัย
ชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

    

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   

มาตรา ๙  ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๒)  ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๑๐  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒)  ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕)  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖)  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ส่วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 มาตรา ๑๑  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและ
ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 

มาตรา ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือค า แนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

มาตรา ๑๔  ให้มีสภาการศึกษา มีหน้าที่ 
(๑)  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 
(๒)  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตาม (๑) 
(๓)  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
(๔)  ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕)  ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุ
ซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารง
ต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภา
การศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 

 มาตรา ๑๕  ให้มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา 
มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๑๖  ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึง
ความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการ
จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับ
แก่คณะรัฐมนตรี 

ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
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จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๑๗  ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ
ส านักงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
จ านวนไม่น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา ๑๑ 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

มาตรา ๑๘  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นใน
เรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือ
คณะกรรมการก็ได้ 

มาตรา ๑๙  ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
รัฐมนตรีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเ ลขานุการ
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รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการ
รัฐมนตรีก็ได้  

มาตรา ๒๐  ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ในการตรวจ
ราชการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือ
การปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ ที่ก าหนดใน
มาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการ
ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็น
ของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๒๑  ให้กระทรวงศึกษาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สามารถจัดการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานบางประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาบางประเภท 
ส านักงานปลัดกระทรวงหรือส านักงานต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในส่วนที่ ๓ อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ดังต่อไปนี้ก็ได ้
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(๑)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๓)  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔)  การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๕)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอ่ืน 
ส าหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็น  

นิติบุคคลและมิได้มีกฎหมายอ่ืนก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนในการบริหารงานและการด าเนินการทางวิชาการ ให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 ส่วนที่ ๒ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 

   

มาตรา ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติ

ราชการ ก ากับการท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวง
หรือผู้ช่วยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน
ปลัดกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีปลัดกระทรวงก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๒๔  ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้

เป็นหน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
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(๒)  ประสานงานต่าง ๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตาม
สายงานการบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดใน
กฎหมายอื่น 

(๓)  จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 

(๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน 
(๕)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 

มาตรา ๒๕  ส านักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืน

นอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๖  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวง และ
ราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านัก
อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวง ก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และ
วิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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ส่วนที่ ๓ 
การจัดระเบียบราชการในส านักงาน 

   

 มาตรา ๒๘  ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตาม
มาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 

(๑)  ส านักอ านวยการ 
(๒)  ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก

บริหารงาน 
ส านักงานใดมีความจ าเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการ

นั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนตาม  
วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

มาตรา ๒๙  ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐  เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ 
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

(๒)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา 
๑๐ (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือใน
สถานศึกษาท่ีอยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดที่เป็นนิติบุคคลที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาด้วย 
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ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ 
และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการให้  
รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจาก
เลขาธิการ ให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานเลขาธิการ  
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย 

มาตรา ๓๑  ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงาน และราชการที่  
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านักอ านวยการเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานที่ท าหน้ าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือ
กฎกระทรวงก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 

ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของ
ส านักบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และ
เป็นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของส านักบริหารงานนั้น 

มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคล ซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

ให้มีคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ งมีความสามารถพิเศษในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ส าหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 

จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   

 มาตรา ๓๓๒  การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง
ระดับของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวนสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืน
ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์การจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพ
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ ขยายการบริการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได ้

มาตรา ๓๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
(๑)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(๒)  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๑) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่

ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (๒) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ

อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล 

เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 

มาตรา ๓๖  ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
อ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

                                                           
๒ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิ ชาชีพบริหาร
การศึกษา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน๓ 

มาตรา ๓๗  ให้มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๓๖ และให้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่ก าหนด
ไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒)  อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

(๓)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มี
กฎหมายอ่ืนก าหนดอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
กฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงด้วย 

ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการ
เพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 

รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่
ผู้อ านวยการก าหนดหรือมอบหมาย 

                                                           
๓ มาตรา ๓๖ ววรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
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มาตรา ๓๘  ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ 
สถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยทั่วไป อาจก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะ
ของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนย์การเรียน 

มาตรา ๓๙  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ให้เป็น
หน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือ
ส่วนราชการ 

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ 
สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ
ทางราชการ 

(๓)  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่ได้รับ
มอบอ านาจ 

(๔)  จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๕)  อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 

(๖)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงาน
อ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการรองจากผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
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สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่
ก าหนดในกฎหมายหรือที่ได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษาหรือส่วน
ราชการนั้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และลักษณะของงานที่จะให้ปฏิบัติแทนได้ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
   

มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งที่เป็นสถานศึกษาในสังกัดและที่เป็นสถานศึกษาในก ากับให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 

การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็น
ส่วนราชการและเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒)  ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาที่ เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 
สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 

(๓)  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 

(๔)  วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่ง
แห่งใดโดยเฉพาะ  

มาตรา ๔๒  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย่อว่า ก.ม. ท าหน้าที่เป็น
องค์กรบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว  

มาตรา ๔๓  กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษา
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ของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานใน
อ านาจหน้าที่ได้  

หมวด ๔ 
การปฏิบัติราชการแทน 

    

มาตรา ๔๔  ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระจายอ านาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

(๑)  อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการทาง
งบประมาณของผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการ
การให้สถานศึกษาหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว 

(๒)  หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และผู้อ านวยการสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ในการบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการส านักบริหารงานใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับ
มอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
ผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือ
คณะกรรมการต้นสังกัด 
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มาตรา ๔๕  อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้น มิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่ง
นั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่
คล่องตัวในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) 
และ (๒) ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒)  ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓)  เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๔)  ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจ
ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

(๕)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้
ข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ  
อย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

(๖)  ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่ง เทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการใน
สถานศึกษาหรือในหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

(๗)  ผู้ด ารงต าแหน่ง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่นได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็นหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอ านาจให้ท า  

นิติกรรม ฟ้องคดี หรือด าเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
หรือเงื่อนไขในการมอบอ านาจให้ผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา ๔๖  เมื่อมีการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอ านาจให้แก่  
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจนั้นต่อไป ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ 

ในการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอ านาจให้แก่บุคคลอ่ืน 



 - ๑๗ - 
 

นอกจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบ
อ านาจชั้นต้นแล้ว 

มาตรา ๔๗  ในการมอบอ านาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิ ดชอบตามสภาพของ
ต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการ
มอบอ านาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ
และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 

 หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทน 

    

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองปลัดกระทรวงเป็นผู้ รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการใน
กระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน  

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ 
รองเลขาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่  
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการต าแหน่งเลขาธิการส านักหรือผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
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คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้  

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รองผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักหลายคน ให้ปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้ง
ข้าราชการในส านักซ่ึงด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่
ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการในส านักบริหารงานหรือส านักซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านัก
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้ง
ข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทนก็ได ้

มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่า
สถานศึกษาด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๕  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตน
แทน 

ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจ
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอ านาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับ  
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๕๖  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอ านาจของ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง 
เลขาธิการหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืน  เป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 

 บทเฉพาะกาล 
   

 มาตรา ๕๗   ให้ โอนอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับราชการของส านักงานเลขานุการรั ฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย 
ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๕๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวกับราชการของส า นักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ และบรรดาอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
ส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู  กระทรวงศึกษาธิก าร ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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การโอนตามวรรคสอง ไม่รวมถึงข้าราชการครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให้โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีบัญญัติไว้ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

มาตรา ๖๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 

มาตรา ๖๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิช าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 มาตรา ๖๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงาน
ศึกษาธิการอ าเภอ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา ๖๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบัน 
ราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่ เกี่ยวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้อ านาจหน้าที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้อ านาจหน้าที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
เป็นอ านาจหน้าที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๖๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของทบวงมหาวิทยาลัย ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ อัตราก าลัง ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ
ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว้นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

มาตรา ๖๙  ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัยหรือสถานศึกษา
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ เว้นแต่ศูนย์การศึกษา
พิเศษส าหรับคนพิการและโรงเรียนส าหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

การก าหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งในวาระเริ่มแรก ให้
เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ก าหนด 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการด าเนินการอ่ืนใดเกี่ยวกับสถานศึกษาตามมาตรานี้ 
ให้เป็นไปตามประกาศของเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

 มาตรา ๗๐  ในวาระเริ่มแรกระหว่างที่ยังมิได้มีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะของข้าราชการที่
โอนมาสังกัดส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ 
มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ข้าราชการครู ยังคงด ารงต าแหน่งเดิมโดยให้มีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ตลอดจนมีสิทธิอ่ืน  ๆ 
ตามท่ีเคยมีสิทธิอยู่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะใหม่ 

มาตรา ๗๑  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการ
ทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้  เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๒  ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และอ านาจหน้าที่ของ
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมายก าหนดไว้ 
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เป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
ตรากฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

มาตรา ๗๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งเกี่ยวกับการศึกษาที่ใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใช้
บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๔  ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่าในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้รักษาราชการแทนไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสังกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามจ านวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗ 
ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการปฏิบัติราชการของ
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ทบวงมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่สภาและ
คณะกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔ เพ่ือที่จะให้ค าแนะน าในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ในวาระเริ่มแรกในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้ามีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนิ นการใด ๆ  
ที่พระราชบัญญัตินี้ ก าหนดให้ เป็นอ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการดั งกล่ าว  ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ใช้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๗  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานปลัดทบวง 
ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให้ อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปและท าหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วย 

มาตรา ๗๘  ให้ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงเป็นข้าราชการครู ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดต าแหน่งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
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เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให้ อ .ก.ค. ส านักงานสภา
สถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไป และให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในส่วนที่
เกี่ยวกับข้าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ท าหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการครู ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูต่อไปจนกว่าจะมีกฎหมาย  
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใช้บังคับส าหรับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ดังกล่าว 

มาตรา ๗๙  ให้ โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับ อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไป เป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ .ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. 
กรุงเทพมหานคร ไปเป็นของ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ อ.ก.ค. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให้ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ซึ่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็น อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูด้วย 

ในวาระเริ่มแรกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้ง อ .ก.ค. ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือปฏิบัติหน้ าที่ไปจนกว่าจะมี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทาง  
การศึกษา 

มาตรา ๘๐   ในระหว่างที่ ยั งมิ ได้ด า เนินการให้มี  อ .ก.พ.  ของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่
ท าหน้าที่ อ.ก.พ.กระทรวงในแต่ละส่วนราชการ ให้องค์กรต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคลเป็น 
การชั่วคราวส าหรับข้าราชการแต่ละสังกัด 

(๑)  ให้ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(๒)  ให้ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ให้ อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานรัฐมนตรี และส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ในฐานะ อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในฐานะ อ .ก.พ. 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

ในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการว่างลงหรือไม่ครบจ านวนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่เป็นกรรมการเพ่ิมเติมให้ครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดได้เป็นการชั่วคราว และให้บุคคลที่แต่งตั้งเพ่ิมเติมดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามวาระการด ารง
ต าแหน่งเดิมของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการนั้น ๆ 

มาตรา ๘๑  ให้ด าเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคห้า มาตรา ๑๕ วรรคสี่ 
มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคห้า มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสองและ
วรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา  ๘๒   ให้ สถานศึกษาที่ จั ดการศึ กษาระดับปริ ญญาที่ เป็ นสถานศึ กษาในสั งกั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย และให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีฐานะเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยให้สถานศึกษาดังกล่าวยังคงมีอ านาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และเงินงบประมาณ ตลอดจนบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษานั้น  ๆ ตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ตลอดทั้งกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ให้สถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการด าเนินการอ่ืนใด
ที่เก่ียวกับงบประมาณแผ่นดินด้วย 

 
   

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
 นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๒๖ - 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขต
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกัน
ระหว่างส่วนราชการของกระทรวง และจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่าง ๆ ของกระทรวงให้
มีเอกภาพ สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนด
ได้ ประกอบกับสมควรมีการก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าที่และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้
ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในก ากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่ง
ปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้
การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ในระบบราชการปัจจุบันให้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

                                                           
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/หน้า๔/ตอนท่ี ๔๕ ก/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
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