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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให-ไว- ณ วันท่ี ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป1นป2ที่ ๕๘ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล-าฯ 

ให-ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรให-มีกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล-าฯ ให-ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว-โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว9า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให-ใช-บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต-นไป 
 
มาตรา ๓  ให-ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ข-อบังคับอ่ืนในส9วนท่ีมีบัญญัติไว-แล-วในพระราชบัญญัติน้ี หรือ

ซึ่งขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ี ให-ใช-พระราชบัญญัติน้ีแทน 
 
มาตรา ๔  ให-นํากฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการแผ9นดินและกฎหมายว9าด-วย

การศึกษาแห9งชาติมาใช-บังคับแก9กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว-นแต9ในพระราชบัญญัติน้ีจะได-
บัญญัติไว-เป1นอย9างอ่ืน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๖๒ ก/หน-า ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๕  กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน-าท่ีตามกฎหมายว9าด-วยการศึกษา
แห9งชาติ และกฎหมายว9าด-วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 
มาตรา ๖  ให-จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส9วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1น

นิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  การกําหนดตําแหน9งและอัตราเงินเดือนของข-าราชการในกระทรวง 

ศึกษาธิการ ให-คํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณN มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหน-าท่ีความรับผิดชอบ และ
คุณภาพของงาน แล-วแต9กรณี 

การบรรจุและการแต9งต้ังบุคคลให-ดํารงตําแหน9งหน-าท่ีราชการต9าง ๆ ให-เป1นไปตาม
กฎหมายว9าด-วยการน้ัน 

 
มาตรา ๘  ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให-มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังให-มี
อํานาจตีความและวินิจฉัยช้ีขาดป4ญหาอันเก่ียวกับการปฏิบัติการ อํานาจหน-าท่ีของผู-ดํารงตําแหน9ง
หรือหน9วยงานต9าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว-ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได-ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล-ว 
ให-ใช-บังคับได- 

 
หมวด ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการในส9วนกลาง 
   

ส9วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

มาตรา ๙  ให-จัดระเบียบบริหารราชการในส9วนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒) ส9วนราชการท่ีมีหัวหน-าส9วนราชการข้ึนตรงต9อรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๑๐  การแบ9งส9วนราชการในส9วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให-เป1นไปตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยให-มีหัวหน-าส9วนราชการข้ึนตรงต9อรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
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(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส9วนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเป1นนิติบุคคลและเป1นกรมตาม

กฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการแผ9นดิน 
 
มาตรา ๑๑  การแบ9งส9วนราชการภายในส9วนราชการตามมาตรา ๑๐ ให-ออกเป1น

กฎกระทรวงและให-ระบุอํานาจหน-าท่ีของแต9ละส9วนราชการไว-ในกฎกระทรวงว9าด-วยการแบ9งส9วน
ราชการดังกล9าว 

 
มาตรา ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการเป1น

ผู-บังคับบัญชาข-าราชการและกําหนดนโยบาย เปQาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ให-สอดคล-องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว-ต9อรัฐสภา หรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดย
จะให-มีรัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงศึกษาธิการเป1นผู-ช9วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได- 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงศึกษาธิการ ให-เป1นไปตามท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีสภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคําแนะนําต9อ
รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแล-ว ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการนําความเห็นหรือ
คําแนะนํามาประกอบการพิจารณาเพ่ือให-เหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

 
มาตรา ๑๔  ให-มีสภาการศึกษา มีหน-าท่ี 
(๑) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห9งชาติท่ีบูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
(๒) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือดําเนินการให-เป1นไป

ตามแผนตาม (๑) 
(๓) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(๔) ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕) ให-ความเห็นหรือคําแนะนําในเร่ืองกฎหมายและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห9งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให-เสนอต9อ

คณะรัฐมนตรี 
นอกจากหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง ให-สภาการศึกษามีหน-าท่ีให-ความเห็นหรือคําแนะนํา

แก9รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย
กําหนด หรือตามท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให-คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด-วย รัฐมนตรีเป1นประธานกรรมการโดย
ตําแหน9งจากหน9วยงานท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนองคNกรเอกชน ผู-แทนองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ผู-แทนองคNกร
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วิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป1นผู-แทนคณะสงฆN ผู-แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห9งประเทศไทย ผู-แทน
องคNกรศาสนาอ่ืน และกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม9น-อยกว9าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ-นจากตําแหน9งของกรรมการให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน-าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
สภาการศึกษาและมีอํานาจหน-าที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงว9าด-วยการแบ9งส9วนราชการตาม
มาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทําหน-าท่ีเป1นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 

 
มาตรา ๑๕  ให-มีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหน-าท่ีพิจารณาเสนอ

นโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสอดคล-องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ และแผนการศึกษาแห9งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑN และประกาศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

นอกจากหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง ให-คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน-าท่ีให-
ความเห็นหรือให-คําแนะนําแก9รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หน-าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให-คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด-วย กรรมการโดยตําแหน9งจาก
หน9วยงานท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนองคNกรเอกชน ผู-แทนองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ผู-แทนองคNกรวิชาชีพ 
และกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม9น-อยกว9าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน9งและการพ-นจากตําแหน9งของกรรมการให-เป1นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

ให-สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหน-าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว9าด-วยการ
แบ9งส9วนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหน-าท่ีเป1น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรา ๑๖  ให-มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน-าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล-องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห9งชาติ และ
แผนการศึกษาแห9งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเป1นอิสระและความเป1นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญา ตามกฎหมายว9าด-วยการจัดต้ังสถานศึกษาแต9ละแห9งและกฎหมายท่ีเก่ียวข-อง และ
เสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑN และประกาศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

นอกจากหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง ให-คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน-าท่ีให-ความเห็น
หรือให-คําแนะนําแก9รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน-าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดท้ังให-มีอํานาจ
เสนอแนะและให-ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไปให-แก9สถานศึกษาระดับปริญญา ท้ังท่ีเป1น
สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับแก9คณะรัฐมนตรี 
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ให-คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด-วย กรรมการโดยตําแหน9งจากหน9วยงาน
ท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนองคNกรเอกชน ผู-แทนองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ผู-แทนองคNกรวิชาชีพ และ
กรรมการผู-ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไม9น-อยกว9าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน9งและการพ-นจากตําแหน9งของกรรมการ ให-เป1นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหน-าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว9าด-วยการแบ9งส9วน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหน-าท่ีเป1นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๑๗  ให-มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน-าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ท่ีสอดคล-องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห9งชาติและแผนการศึกษาแห9งชาติ การส9งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและ
เอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา 
โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเป1นเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑN และ
ประกาศท่ีเก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

เพ่ือประโยชนNในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา ให-คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให-สอดคล-องกับนโยบาย แผนพัฒนา และ
เป1นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหน-าท่ีตามวรรคหน่ึง ให-คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน-าท่ีให-ความเห็น
หรือให-คําแนะนําแก9รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหน-าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ให-คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด-วย กรรมการโดยตําแหน9งจาก
หน9วยงานท่ีเก่ียวข-อง ผู-แทนองคNกรเอกชน ผู-แทนองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ผู-แทนองคNกรวิชาชีพ 
และกรรมการผู-ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไม9น-อยกว9าจํานวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ-นจากตําแหน9งของคณะกรรมการ ให-เป1นไป
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหน-าท่ีรับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว9าด-วยการแบ9งส9วน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหน-าท่ีเป1นกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๑๘  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต9งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือ
พิจารณาเสนอความเห็นในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายให-ปฏิบัติการอย9างหน่ึงอย9างใด อันอยู9ใน
อํานาจหน-าท่ีของสภาหรือคณะกรรมการก็ได- 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง  
มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป1นข-าราชการการเมืองเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหน-าส9วนราชการข้ึนตรงต9อรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ และ
จะให-มีผู-ช9วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป1นข-าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป1นผู-ช9วยสั่งหรือ
ปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได- 

 
มาตรา ๒๐  ให-กระทรวงศึกษาธิการมีผู-ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทําหน-าท่ี

ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะหN วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให-
คําปรึกษาและแนะนําเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืน ให-ทําหน-าท่ี
ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให-คําปรึกษาและแนะนําเพ่ือปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให-เป1นการศึกษา วิเคราะหN วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุ9งเน-นผลสัมฤทธ์ิของหน9วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน9วยงานภายนอก 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให-มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป1นผู- รับผิดชอบดําเนินการ สําหรับ
กระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับแต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ังน้ี จํานวน หลักเกณฑN และวิธีการได-มา
ของคณะกรรมการดังกล9าวให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การดําเนินการในเร่ืองการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการต9าง ๆ 
ท่ีกําหนดในมาตราน้ีให-เป1นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข-อบังคับของกระทรวงหรือ
ส9วนราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคําสั่งของนายกรัฐมนตรี  ท้ังน้ี จะต-องไม9กระทบกระเทือนต9อ
สาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลใน
สายบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสามารถดําเนินกิจการได-โดยอิสระ 
พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการท่ีเป1นของตนเอง มีความคล9องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู9
ภายใต-การกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 

 
มาตรา ๒๑  ให-กระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑNและวิธีการประเมินความ

พร-อมในการจัดการศึกษาขององคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน และมีหน-าท่ีในการประสานและส9งเสริม
องคNกรปกครองส9วนท-องถ่ินให-สามารถจัดการศึกษา สอดคล-องกับนโยบายและได-มาตรฐานการศึกษา 
รวมท้ังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน 

หลักเกณฑN และวิธีการประเมินความพร-อมในการจัดการศึกษาขององคNกรปกครอง
ส9วนท-องถ่ินให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีท่ีเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไม9อาจบริหารและจัดการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานบางประเภทได- และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว9า
ปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานต9าง ๆ ตามท่ีกําหนดในส9วนท่ี ๓ อาจจัด
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ให-มีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญา เพ่ือเสริมการบริหาร
และการจัดการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังต9อไปน้ีก็ได- 

(๑) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพร9องทางร9างกาย จิตใจ 
สติป4ญญา อารมณN สังคม การสื่อสารและการเรียนรู- หรือมีร9างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

(๓) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษ 
(๔) การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาท่ีให-บริการในหลายเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 
(๕) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชน

และรูปแบบอ่ืน 
สําหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญา 

ซึ่งไม9มีฐานะเป1นนิติบุคคลและมิได-มีกฎหมายอ่ืนกําหนดหลักเกณฑNการบริหารงานไว-โดยเฉพาะ ให-มี
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู-อํานวยการสถานศึกษาเป1นผู-รับผิดชอบ 

การจัดต้ัง การบริหารงาน สังกัด และการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐ
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑNอ่ืนในการบริหารงานและ
การดําเนินการทางวิชาการ ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส9วนท่ี ๒ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
   

 
มาตรา ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน-าท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป1นแนวทางและ

แผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของส9วนราชการในกระทรวงให-เกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสานการ
ปฏิบัติงานของส9วนราชการในกระทรวงให-มีเอกภาพสอดคล-องกัน รวมท้ังเร9งรัดติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส9วนราชการในกระทรวงให-เป1นไปตามแผนงานของกระทรวง 

(๒) เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการของส9วนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงรอง
จากรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง ให-มีรองปลัดกระทรวงเป1น
ผู-ช9วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให-มีผู-ช9วยปลัดกระทรวงเป1นผู-ช9วยสั่งและปฏิบัติราชการด-วยก็ได- 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดกระทรวงหรือผู-ช9วยปลัดกระทรวง หรือมีท้ังรองปลัดกระทรวงและผู-ช9วย
ปลัดกระทรวง ให-รองปลัดกระทรวงหรือผู-ช9วยปลัดกระทรวงเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ให-รองปลัดกระทรวง ผู-ช9วยปลัดกระทรวง และผู-ดํารงตําแหน9งที่เรียกชื่ออย9างอื่น
ในสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๒๔  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน-าท่ี ดังน้ี 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและราชการท่ีคณะรัฐมนตรี

มิได-กําหนดให-เป1นหน-าท่ีของสํานักงานใดสํานักงานหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
(๒) ประสานงานต9าง ๆ ในกระทรวง และดําเนินงานต9าง ๆ ท่ีมีลักษณะเป1นงานท่ีต-อง

ปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเป1นอํานาจหน-าท่ีซึ่งจะต-องมีการกําหนดไว-ในพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกําหนดในกฎหมายอ่ืน 

(๓) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร9งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงให-เป1นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายว9าด-วยการศึกษาแห9งชาติท่ีมิได-อยู9ในอํานาจของ
ส9วนราชการอ่ืน 

(๕) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว9าด-วยการแบ9งส9วนราชการ 
 
มาตรา ๒๕  สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบ9งส9วนราชการ ดังน้ี 
(๑) สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9า

สํานักหรือสํานักบริหารงาน 
ในกรณีท่ีมีความจําเป1น สํานักงานปลัดกระทรวงอาจแบ9งส9วนราชการโดยให-มีส9วน

ราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได- 
ส9วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-มีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดไว-ให-เป1น

ของส9วนราชการน้ัน ๆ โดยให-มีผู-อํานวยการสํานักอํานวยการ ผู-อํานวยการสํานัก ผู-อํานวยการสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหน-าส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
หรือหัวหน-าส9วนราชการตามวรรคสอง เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๒๖  สํานักอํานวยการมีอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง และราชการท่ีมิได-แยกให-เป1นหน-าท่ีของสํานักงานหรือส9วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมี
ผู-อํานวยการสํานักอํานวยการเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารงานเป1นส9วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทําหน-าท่ีเป1น
หน9วยบริหารงานท่ัวไปของคณะกรรมการท่ีทําหน-าท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงาน
บุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดให-มีขึ้นตามความจําเป1นและสภาพของภารกิจของสํานัก
บริหารงานน้ัน 

สํานักบริหารงานมีผู-อํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเป1นผู-บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานให-เป1นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการท่ีสํานัก
บริหารงานน้ันเป1นหน9วยธุรการและเป1นไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ให-มีคณะกรรมการส9งเสริมสนับสนุนและประสานความร9วมมือการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน-าท่ีเป1นองคNกรให-คําปรึกษา และมี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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อํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว9าด-วยการดังกล9าว  ท้ังน้ี 
จํานวน หลักเกณฑN และวิธีการได-มาของคณะกรรมการดังกล9าวให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ส9วนท่ี ๓ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน 
   

 
มาตรา ๒๘  ให-สํานักงานท่ีมีหัวหน-าส9วนราชการข้ึนตรงต9อรัฐมนตรีว9าการ

กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการเป1น
ผู-บังคับบัญชาข-าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน และอาจแบ9งส9วนราชการ 
ดังน้ี 

(๑) สํานักอํานวยการ 
(๒) สํานัก สํานักบริหารงาน หรือส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9า

สํานักหรือสํานักบริหารงาน 
สํานักงานใดมีความจําเป1น อาจแบ9งส9วนราชการให-มีส9วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) 

หรือ (๒) ก็ได- 
ส9วนราชการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให-มีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดไว-ให-เป1น

ของส9วนราชการน้ัน ๆ โดยให-มีผู-อํานวยการสํานักอํานวยการ ผู-อํานวยการสํานัก ผู-อํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือหัวหน-าส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
หรือหัวหน-าส9วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๒๙  ให-ส9วนราชการท่ีมีหัวหน-าส9วนราชการข้ึนตรงต9อรัฐมนตรีว9าการ

กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท9า
ปลัดกระทรวงเป1นผู-บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส9วนราชการน้ันให-เป1นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๐  เลขาธิการซึ่งเป1นผู-บังคับบัญชาของส9วนราชการตามมาตรา ๒๘ มีอํานาจ

หน-าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบายเป1นแนวทางและ

แผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของส9วนราชการในสํานักงานให-เกิดผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ังเร9งรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส9วนราชการในสํานักงาน 

(๒) เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีว9าการกระทรวง 
ศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข-าราชการในสํานักงาน ตลอดจนการจัดทํา
แผนพัฒนาของหน9วยงาน 

ให-เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ตามมาตรา ๑๐ (๓) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ให-เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการในสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาหรือในสถานศึกษาท่ีอยู9ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาด-วย 

ให-เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการในสถานศึกษาของรัฐ
ในสังกัดท่ีเป1นนิติบุคคลท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาด-วย 

ให-เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการในสถานศึกษาของรัฐ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด-วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตราน้ี ให-มีรองเลขาธิการเป1นผู-ช9วยสั่ง
และปฏิบัติราชการ และจะให-มีผู-ช9วยเลขาธิการเป1นผู-ช9วยสั่งและปฏิบัติราชการด-วยก็ได- 

ในกรณีท่ีมีรองเลขาธิการหรือผู-ช9วยเลขาธิการ หรือมีท้ังรองเลขาธิการและผู-ช9วย
เลขาธิการให-รองเลขาธิการหรือผู-ช9วยเลขาธิการเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากเลขาธิการ ให-รองเลขาธิการ ผู-ช9วยเลขาธิการ และผู-ดํารงตําแหน9งท่ีเรียกช่ือ
อย9างอ่ืนในสํานักงานเลขาธิการ มีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีเลขาธิการกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๑  สํานักอํานวยการมีอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของสํานักงาน 

และราชการท่ีมิได-แยกให-เป1นหน-าท่ีของสํานักงานหรือส9วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู-อํานวยการ
สํานักอํานวยการเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารงานเป1นส9วนราชการของสํานักงานท่ีทําหน-าท่ีเป1นหน9วยบริหารงานท่ัวไป
ของคณะกรรมการท่ีทําหน-าท่ีกําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมาย
หรือกฎกระทรวงกําหนดให-มีขึ้นตามความจําเป1นและสภาพของภารกิจของสํานักบริหารงานน้ัน 

สํานักบริหารงานมีผู-อํานวยการสํานักบริหารงานคนหน่ึงเป1นผู-บังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานให-เป1นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการท่ีสํานัก
บริหารงานน้ันเป1นหน9วยธุรการ และเป1นไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการท่ีเป1น
ผู-บังคับบัญชาของสํานักบริหารงานน้ัน 

 
มาตรา ๓๒  ให-มีคณะกรรมการส9งเสริมการศึกษาพิเศษ ในสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหน-าท่ีเป1นองคNกรส9งเสริมและให-คําปรึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล 
ซึ่งมีความบกพร9องทางร9างกาย จิตใจ สติป4ญญา อารมณN สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู- หรือ
มีร9างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม9สามารถพ่ึงตนเองได- หรือไม9มีผู-ดูแลหรือด-อยโอกาส 
และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว9าด-วยการน้ัน 

ให-มีคณะกรรมการส9งเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษในสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหน-าท่ีเป1นองคNกรส9งเสริมและให-คําปรึกษาเก่ียวกับการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจหน-าท่ีตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว9าด-วยการน้ัน 

จํานวน หลักเกณฑN และวิธีการได-มาของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง
ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมวด ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   
 

มาตรา ๓๓๒  การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให-ยึดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
โดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและ
ความเหมาะสมด-านอ่ืนด-วย เว-นแต9การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว9าด-วยการอาชีวศึกษา 

ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
แบ9งเป1นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ังระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาการกําหนดให-สถานศึกษาแห9งน้ันอยู9ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให-ยึดระดับการศึกษาของ
สถานศึกษาน้ันเป1นสําคัญ  ท้ังน้ี ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือประโยชนNในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเป1น
อย9างอ่ืนตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจประกาศกําหนด 
ให-ขยายการบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหน่ึงไปในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนได- 

 
มาตรา ๓๔  ให-จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังน้ี 
(๑) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(๒) สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืน 
การแบ9งส9วนราชการภายในตาม (๑) ให-จัดทําเป1นประกาศกระทรวงและให-ระบุ

อํานาจหน-าท่ีของแต9ละส9วนราชการไว-ในประกาศกระทรวง  ท้ังน้ี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

การแบ9งส9วนราชการภายในตาม (๒) และอํานาจหน-าท่ีของสถานศึกษาหรือส9วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนให-เป1นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กําหนด 

การแบ9งส9วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให-เป1นไปตามหลักเกณฑNท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๕  สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะท่ีเป1น

โรงเรียน มีฐานะเป1นนิติบุคคล 
เม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึง ให-ความเป1นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 
มาตรา ๓๖  ในแต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให-มีคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา มีอํานาจหน-าท่ีในการกํากับดูแล จัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี
                                                 

๒ มาตรา ๓๓ แก-ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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การศึกษา ประสาน ส9งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประสานและ
ส9งเสริมองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ให-สามารถจัดการศึกษาสอดคล-องกับนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษา ส9งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคNกรชุมชน องคNกรเอกชน 
องคNกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในรูปแบบท่ี
หลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับอํานาจหน-าท่ีท่ีระบุไว-ข-างต-น  
ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

วรรคสอง๓ (ยกเลิก) 
วรรคสาม๔ (ยกเลิก) 
วรรคสี่๕ (ยกเลิก) 
ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในส9วนท่ีเก่ียวกับสถานศึกษาเอกชนและองคNกร

ปกครองส9วนท-องถ่ินว9าจะอยู9ในอํานาจหน-าท่ีของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด ให-เป1นไปตามท่ีรัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน๖ 

 
มาตรา ๓๗  ให-มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทําหน-าที่ในการดําเนินการ

ให-เป1นไปตามอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการตามท่ีกําหนดไว-ในมาตรา ๓๖ และให-มีอํานาจหน-าท่ี
เก่ียวกับการศึกษา ตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืน และมีอํานาจหน-าท่ี ดังน้ี 

(๑) อํานาจหน-าท่ีในการบริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของหลักสูตร
การศึกษาให-สอดคล-องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(๒) อํานาจหน-าท่ีในการพัฒนางานด-านวิชาการและจัดให-มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาร9วมกับสถานศึกษา 

(๓) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ9งส9วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๔) ปฏิบัติหน-าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด 
สํานักงานตามวรรคหน่ึง มีผู-อํานวยการเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานให-เป1นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน-าท่ีของผู-อํานวยการไว-เป1นการเฉพาะการใช-
อํานาจและการปฏิบัติหน-าท่ีตามกฎหมายดังกล9าวให-คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ
อนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด-วย 

                                                 
๓ มาตรา ๓๖ วรรคสอง ยกเลิกโดยผลของคําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๑๐/

๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
๔ มาตรา ๓๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยผลของคําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๑๐/

๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
๕ มาตรา ๓๖ วรรคสี่ ยกเลิกโดยผลของคําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๑๐/

๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
๖ มาตรา ๓๖ วรรคห-า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ในสํานักงานตามวรรคหน่ึงจะให-มีรองผู-อํานวยการเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการรอง
จากผู-อํานวยการเพ่ือช9วยปฏิบัติราชการก็ได- 

รองผู-อํานวยการหรือผู-ดํารงตําแหน9งท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนในสํานักงาน มีอํานาจหน-าท่ี
ตามท่ีผู-อํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๘  ให-มีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ระดับตํ่ากว9าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต9ละสถานศึกษา เพ่ือทําหน-าท่ีกํากับและ
ส9งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด-วย ผู-แทนผู-ปกครอง ผู-แทนครู ผู-แทนองคNกร
ชุมชน ผู-แทนองคNกรปกครองส9วนท-องถ่ิน ผู-แทนศิษยNเก9าของสถานศึกษา ผู-แทนพระภิกษุสงฆNและ
หรือผู-แทนองคNกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผู-ทรงคุณวุฒิ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑN วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และกรรมการ วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ-นจากตําแหน9ง ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

องคNประกอบ อํานาจหน-าท่ี หลักเกณฑN วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการใน
คณะกรรมการสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทท่ีมีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต9าง
ไปจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยท่ัวไป อาจกําหนดให-แตกต9างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
ตลอดท้ังความจําเป1นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทน้ันได-  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให-ผู-บริหารสถานศึกษาเป1นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ความในมาตราน้ีไม9ใช-บังคับแก9สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยNการเรียน 
 
มาตรา ๓๙  สถานศึกษาและส9วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหน-าท่ีตามท่ี

กําหนดไว-ให-เป1นหน-าท่ีของส9วนราชการน้ัน ๆ โดยให-มีผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน-าส9วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและมีอํานาจหน-าท่ี ดังน้ี 

(๑) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส9วนราชการให-เป1นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข-อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือส9วนราชการ รวมท้ังนโยบายและ
วัตถุประสงคNของสถานศึกษาหรือส9วนราชการ 

(๒) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานท่ี และทรัพยNสินอ่ืนของสถานศึกษาหรือส9วนราชการให-เป1นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข-อบังคับของทางราชการ 

(๓) เป1นผู-แทนของสถานศึกษาหรือส9วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํา
นิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส9วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือ
ส9วนราชการได-รับตามท่ีได-รับมอบอํานาจ 

(๔) จัดทํารายงานประจําป2เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส9วนราชการเพ่ือ
เสนอต9อคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(๕) อํานาจหน-าท่ีในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให-เป1นไป
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

(๖) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได-รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู-อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและส9วนราชการตามมาตรา ๓๔  (๒) จะให-มีรองผู-อํานวยการหรือ
รองหัวหน-าส9วนราชการรองจากผู-อํานวยการหรือหัวหน-าส9วนราชการเพ่ือช9วยปฏิบัติราชการก็ได- 

สถานศึกษาและส9วนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดท่ียังไม9สามารถปฏิบัติงานบาง
ประการตามท่ีกําหนดในกฎหมายหรือท่ีได-รับมอบหมายได- อาจขอให-สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี
สถานศึกษาหรือส9วนราชการน้ันสังกัดเป1นผู-รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย9างให-แทนเป1นการช่ัวคราวได-  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑN วิธีการ และลักษณะของงานท่ีจะให-ปฏิบัติแทนได-ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคล 

   
 

มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐท่ี
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลท้ังท่ีเป1นสถานศึกษาในสังกัดและท่ีเป1น
สถานศึกษาในกํากับให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยการดังกล9าว 

การแบ9งส9วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาท่ีเป1นส9วนราชการและเป1นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน 

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชนNในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ ให-รัฐมนตรีว9าการ

กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน-าท่ี ดังต9อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให-แก9สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกํากับ และ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญาต9อคณะรัฐมนตรี 

(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหว9างสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลในกํากับ 
สถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากว9าปริญญา 

(๓) เสนอการจัดต้ัง ยุบ รวม ปรับปรุง และเลิกสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ท่ีเป1นนิติบุคคลในกํากับ 

(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส9งเสริมและสนับสนุนกิจการต9าง ๆ ร9วมกัน
ของสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช9
กิจการของสถาบันแห9งหน่ึงแห9งใดโดยเฉพาะ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๔๒  ให-มีคณะกรรมการข-าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยย9อว9า ก.ม. 
ทําหน-าท่ีเป1นองคNกรบริหารงานบุคคลสําหรับข-าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑNที่กําหนดในกฎหมายว9าด-วยการดังกล9าว 

 
มาตรา ๔๓  กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให-กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน และองคNกร

ปกครองส9วนท-องถ่ินท่ีมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและ
แผนงานเก่ียวกับการศึกษาของสถานศึกษาน้ัน ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และ
เร่ืองท่ีจําเป1นแก9การปฏิบัติงานในอํานาจหน-าท่ีได- 

 
หมวด ๔ 

การปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๔๔  ให-ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด-านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให-เป1นอํานาจหน-าท่ีของปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว-เป1นการเฉพาะ ให-ผู-ดํารงตําแหน9งดังกล9าว
มอบอํานาจให-แก9ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู-อํานวยการสถานศึกษา แล-วแต9กรณี  
ท้ังน้ี ให-คํานึงถึงความเป1นอิสระและการบริหารงานท่ีคล9องตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ภายใต-หลักการบริหารงานการศึกษา ดังต9อไปน้ี 

(๑) อํานาจหน-าท่ีในการพิจารณาให-ความเห็นชอบเก่ียวกับงบประมาณและการ
ดําเนินการทางงบประมาณของผู-อํานวยการสถานศึกษาหรือผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการการให-สถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํา
นิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณท่ีได-รับอนุมัติแล-ว 

(๒) หลักเกณฑNการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทางวินัย
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธNกับแนวทางท่ีกําหนดในกฎหมายว9าด-วยระเบียบ
ข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ให-เป1นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจกําหนดให-
หัวหน-าส9วนราชการในสังกัดมอบอํานาจในส9วนท่ีเก่ียวข-องกับภารกิจท่ีตนรับผิดชอบไปยังผู-อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู-อํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงก็ได-  ทั้งน้ี 
ให-เป1นไปตามหลักเกณฑNที่ผู-ดํารงตําแหน9งในการบังคับบัญชาส9วนราชการดังกล9าวเป1นผู-กําหนด 
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ผู-อํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และผู-อํานวยการ
สํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการต9าง ๆ อาจมอบอํานาจในส9วนที่เกี่ยวกับภารกิจท่ี
ตนรับผิดชอบ หรือท่ีได-รับมอบหมายตามระเบียบข-อบังคับต9าง ๆ จากสํานักงานคณะกรรมการต9าง ๆ 
ไปยังผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหน-าหน9วยงาน
ที่เรียกช่ืออย9างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท9าผู-อํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได-  ท้ังน้ี โดยจะต-องไม9ขัดต9อ
นโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือคณะกรรมการต-นสังกัด 

 
มาตรา ๔๕  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ

การดําเนินการอ่ืนท่ีผู-ดํารงตําแหน9งใดในพระราชบัญญัติน้ีจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข-อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ-ากฎหมาย ระเบียบ ข-อบังคับ 
หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน มิได-กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว-เป1นอย9างอ่ืน 
หรือมิได-ห-ามเร่ืองการมอบอํานาจไว- ผู-ดํารงตําแหน9งน้ันอาจมอบอํานาจให-ผู-ดํารงตําแหน9งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนได- โดยคํานึงถึงความเป1นอิสระ การบริหารงานท่ีคล9องตัวในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีบัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) และ (๒) ดังต9อไปน้ี 

(๑) รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจให-รัฐมนตรีช9วยว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน-าส9วนราชการซึ่งดํารงตําแหน9งเทียบเท9า
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู-ว9าราชการจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจให-รองปลัดกระทรวง ผู-ช9วยปลัดกระทรวงหรือ
เลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู-อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือผู-ว9าราชการจังหวัด 

(๓) เลขาธิการอาจมอบอํานาจให-รองเลขาธิการ ผู-ช9วยเลขาธิการ อธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผู-อํานวยการสํานัก ผู-อํานวยการสํานัก
บริหารงานหรือผู-ดํารงตําแหน9งเทียบเท9า ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู-อํานวยการ
สถานศึกษาหรือผู-ว9าราชการจังหวัด 

(๔) ผู-อํานวยการสํานัก ผู-อํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผู-ดํารงตําแหน9งเทียบเท9า
อาจมอบอํานาจให-ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือผู-ดํารง
ตําแหน9งเทียบเท9า 

(๕) ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู-ดํารงตําแหน9งเทียบเท9า อาจมอบ
อํานาจให-ข-าราชการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู-อํานวยการสถานศึกษาหรือหัวหน-า
หน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีตนรับผิดชอบได-ตามระเบียบท่ีเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

(๖) ผู-อํานวยการสถานศึกษาหรือผู-ดํารงตําแหน9งเทียบเท9า อาจมอบอํานาจให-
ข-าราชการในสถานศึกษาหรือในหน9วยงานท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนได- ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

(๗) ผู-ดํารงตําแหน9ง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอํานาจให-บุคคลอ่ืนได-ตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมอบอํานาจตามมาตราน้ีให-ทําเป1นหนังสือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดให-มีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตลอดจนการมอบ
อํานาจให-ทํานิติกรรม ฟQองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงหรือส9วนราชการตามมาตรา ๑๐ หรือ
กําหนดหลักเกณฑN วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจให-ผู-มอบอํานาจหรือผู-รับมอบอํานาจตาม
วรรคหน่ึงต-องปฏิบัติก็ได- 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแล-ว ผู-รับมอบอํานาจ

มีหน-าท่ีต-องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให-แก9ผู-ดํารงตําแหน9งอ่ืนต9อไปไม9ได- เว-นแต9กรณี
การมอบอํานาจให-แก9ผู-ว9าราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผู-ว9าราชการจังหวัดจะมอบ
อํานาจน้ันต9อไป ตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการแผ9นดินก็ได- 

ในการมอบอํานาจของผู-ว9าราชการจังหวัดตามวรรคหน่ึงให-แก9รองผู-ว9าราชการ
จังหวัด หรือผู-ช9วยผู-ว9าราชการจังหวัด ให-ผู-ว9าราชการจังหวัดแจ-งให-ผู-มอบอํานาจช้ันต-นทราบ ส9วนการ
มอบอํานาจให-แก9บุคคลอ่ืน นอกจากรองผู-ว9าราชการจังหวัดหรือผู-ช9วยผู-ว9าราชการจังหวัดจะกระทําได-
ต9อเม่ือได-รับความเห็นชอบจากผู-มอบอํานาจช้ันต-นแล-ว 

 
มาตรา ๔๗  ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ให-ผู-มอบอํานาจ

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก9ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน9งของผู-รับมอบอํานาจและผู-รับมอบอํานาจต-องปฏิบัติหน-าท่ี
ท่ีได-รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคNของการมอบอํานาจดังกล9าว 

เม่ือได-มอบอํานาจแล-ว ผู-มอบอํานาจมีหน-าท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู-รับมอบอํานาจและให-มีอํานาจแนะนําและแก-ไขการปฏิบัติราชการของผู-รับมอบอํานาจได- 

 
หมวด ๕ 

การรักษาราชการแทน 
   

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีท่ีไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

มีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-รัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงศึกษาธิการเป1นผู-รักษาราชการแทน ถ-ามี
รัฐมนตรีช9วยว9าการกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ให-คณะรัฐมนตรีมอบหมายให-รัฐมนตรีช9วยว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทน ถ-าไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรัฐมนตรีช9วยว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-คณะรัฐมนตรีมอบหมายให-รัฐมนตรี
คนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติ

ราชการได- ให-ผู-ช9วยเลขานุการรัฐมนตรีเป1นผู-รักษาราชการแทน ถ-ามีผู-ช9วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน
ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให-ผู-ช9วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป1น
ผู-รักษาราชการแทน ถ-าไม9มีผู-ช9วยเลขานุการรัฐมนตรี ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ัง
ข-าราชการในกระทรวงคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๕๐  ในกรณีท่ีไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งปลัดกระทรวง หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติ
ราชการได- ให-รองปลัดกระทรวงเป1นผู- รักษาราชการแทน ถ-ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน  
ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ังรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทน 
ถ-าไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-รัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ังข-าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน9งไม9ตํ่ากว9าเลขาธิการหรือเทียบเท9า
เป1นผู-รักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งเลขาธิการ หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- 
ให-รองเลขาธิการเป1นผู- รักษาราชการแทน ถ-ามีรองเลขาธิการหลายคน ให- รัฐมนตรีว9าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ังรองเลขาธิการคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทน ถ-าไม9มีผู-ดํารง
ตําแหน9งรองเลขาธิการ หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต9งต้ังข-าราชการในสํานักงานซึ่งดํารงตําแหน9งเทียบเท9ารองเลขาธิการ หรือข-าราชการตําแหน9ง
เลขาธิการสํานักหรือผู- อํานวยการสํานักหรือเทียบเท9าข้ึนไปคนหน่ึงเป1นผู- รักษาราชการแทน  
แต9รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการอาจแต9งตั้งข-าราชการคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหน9งไม9ตํ่ากว9า
รองเลขาธิการหรือเทียบเท9ามาเป1นผู-รักษาราชการแทนก็ได- 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งผู-อํานวยการสํานัก หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติ

ราชการได- ให-รองผู-อํานวยการสํานักเป1นผู-รักษาราชการแทน ถ-ามีรองผู-อํานวยการสํานักหลายคน 
ให-ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แล-วแต9กรณี แต9งต้ังรองผู-อํานวยการสํานักคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษา
ราชการแทน ถ-าไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรองผู-อํานวยการสํานัก หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได-  
ให-ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต9งต้ังข-าราชการในสํานักซึ่งดํารงตําแหน9งเทียบเท9ารองผู-อํานวยการ
สํานักคนหนึ่ง เป1นผู-รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรองผู-อํานวยการสํานัก หรือ
มีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แล-วแต9กรณี แต9งต้ังข-าราชการในสํานัก
บริหารงานหรือสํานักซึ่งดํารงตําแหน9งเทียบเท9ารองผู-อํานวยการสํานักเป1นผู-รักษาราชการแทนก็ได- 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- ให-รองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษาราชการแทน 
ถ-ามีรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ให-เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานแต9งต้ังรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน ถ-าไม9มี
ผู-ดํารงตําแหน9งรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- 
ให-เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต9งต้ังข-าราชการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาซึ่งดํารง
ตําแหน9งเทียบเท9ารองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือดํารงตําแหน9งไม9ตํ่ากว9าผู-อํานวยการ
สถานศึกษาหรือตําแหน9งเทียบเท9าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษาราชการแทนก็ได- 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต9ไม9อาจ

ปฏิบัติราชการได- ให-รองผู-อํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ-ามีรองผู-อํานวยการสถานศึกษา
หลายคน ให-ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต9งต้ังรองผู-อํานวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึง
รักษาราชการแทน ถ-าไม9มีผู-ดํารงตําแหน9งรองผู-อํานวยการสถานศึกษา หรือมีแต9ไม9อาจปฏิบัติราชการได- 
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ให-ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต9งต้ังข-าราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป1นผู-รักษา
ราชการแทนก็ได- 

ให-นําความในวรรคหน่ึงมาใช-บังคับกับส9วนราชการท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนและมีฐานะ
เทียบเท9าสถานศึกษาด-วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  ให-ผู-รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน-าท่ี

เช9นเดียวกับผู-ซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีผู-ดํารงตําแหน9งใดหรือผู-รักษาราชการแทนผู-ดํารงตําแหน9งน้ันมอบหมาย 

หรือมอบอํานาจให-ผู-ดํารงตําแหน9งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให-ผู-ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน-าท่ี
เช9นเดียวกับผู-ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนแต9งต้ังให-ผู-ดํารงตําแหน9งใดเป1นกรรมการหรือให-มีอํานาจหน-าท่ี
อย9างใด ให-ผู-รักษาราชการแทนหรือผู-ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน-าท่ีเป1นกรรมการหรือมีอํานาจ
หน-าท่ีเช9นเดียวกับผู-ดํารงตําแหน9งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด-วย แล-วแต9กรณี 

 
มาตรา ๕๖  การเป1นผู-รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม9กระทบกระเทือน

อํานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู-ดํารงตําแหน9ง
เทียบเท9าปลัดกระทรวง เลขาธิการหรือผู-ดํารงตําแหน9งเทียบเท9าเลขาธิการ ซึ่งเป1นผู-บังคับบัญชาท่ีจะ
แต9งต้ังข-าราชการอ่ืน เป1นผู-รักษาราชการแทนตามอํานาจหน-าท่ีที่มีอยู9ตามกฎหมาย 

ในกรณีท่ีมีการแต9งต้ังผู-รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให-ผู-ดํารงตําแหน9งรองหรือ
ผู-ช9วยพ-นจากความเป1นผู-รักษาราชการแทนนับแต9เวลาท่ีผู-ได-รับแต9งต้ังตามวรรคหน่ึงเข-ารับหน-าท่ี 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๗  ให-โอนอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป1นของสํานักงาน
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๘  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเป1นของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๙  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-า ท่ี ท่ี เ ก่ียวกับราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-นสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ และบรรดาอํานาจหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ไปเป1นของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการข-าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอํานาจหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีกรมการศึกษา
นอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการข-าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรา ๖๐  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 
และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-นสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ไปเป1นของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง และเงิน
งบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการข-าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1น
ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

การโอนตามวรรคสอง ไม9รวมถึงข-าราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งให-โอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีบัญญัติไว-ใน
หมวด ๒ ของพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๑  ให- โอนบรรดาอํานาจหน-า ท่ี เ ก่ียวกับราชการของสํา นักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอํานาจหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป1นของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 
มาตรา ๖๒  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป1นของ
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
มาตรา ๖๓  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห9งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอํานาจหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห9งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรา ๖๔  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห9งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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จังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป1นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
มาตรา ๖๕  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ในส9วนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอํานาจหน-าท่ีของเจ-าหน-าท่ี
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ในส9วนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป1นของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให-อํานาจหน-าท่ีของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เป1นอํานาจหน-าท่ีของเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให-อํานาจหน-าท่ีของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในส9วนท่ีเก่ียวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เป1นอํานาจหน-าท่ีของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๖  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 

และเงินงบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๖๗  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอํานาจหน-าที่ของเจ-าหน-าท่ี
กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเป1นของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๖๘  ให-โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หน้ี อัตรากําลัง ข-าราชการ ลูกจ-าง 

และเงินงบประมาณของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเว-นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ไปเป1นของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๖๙  ให-หน9วยงานทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน วิทยาลัย

หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย9างอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู9ในสังกัด
กรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห9งชาติ เป1นสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและการจัดการในแต9ละเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู9 เว-นแต9ศูนยNการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการและโรงเรียนสําหรับ
คนพิการโดยเฉพาะ 

การกําหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแต9งตั้งผู-บริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ในวาระเร่ิมแรก ให-เป1นไปตามท่ีคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป1นผู-กําหนด 

การจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับ
สถานศึกษาตามมาตราน้ี ให-เป1นไปตามประกาศของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเก่ียวข-อง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๗๐  ในวาระเร่ิมแรกระหว9างท่ียังมิได-มีการกําหนดตําแหน9งหรือวิทยฐานะ

ของข-าราชการท่ีโอนมาสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ 
มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๘๒ วรรคหน่ึง ให-ข-าราชการ
พลเรือนสามัญ ข-าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และข-าราชการครู ยังคงดํารงตําแหน9งเดิม โดยให-
มีสิทธิได-รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน9ง ตลอดจนมีสิทธิอื่น ๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยู9ตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข-องไปพลางก9อน จนกว9าจะมีการกําหนดตําแหน9งหรือวิทยฐานะใหม9 

 
มาตรา ๗๑  ให-บรรดาอํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว9าการทบวงมหาวิทยาลัย และอํานาจหน-าท่ีของนายกรัฐมนตรีในส9วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว- เป1นอํานาจหน-าท่ี
ของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๒  ให-บรรดาอํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรีว9าการทบวงมหาวิทยาลัย และ

อํานาจหน-าท่ีของปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ในส9วนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย 
ตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว- เป1นอํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี แล-วแต9กรณี 

ให-บรรดาอํานาจหน-าท่ีของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ และอํานาจหน-าท่ี
ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ท่ีมีอยู9ก9อนพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ เป1นอํานาจ
หน-าท่ีของรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติน้ี 
แล-วแต9กรณี  ท้ังน้ี จนกว9าจะมีการตรากฎหมายว9าด-วยสถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 
มาตรา ๗๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ข-อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งเก่ียวกับ

การศึกษาท่ีใช-บังคับอยู9ในวันก9อนท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ และไม9ขัดหรือแย-งกับบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติน้ียังคงใช-บังคับได-ต9อไป จนกว9าจะได-มีการดําเนินการปรับปรุงแก-ไขตามหลักเกณฑNท่ี
กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งต-องไม9เกินห-าป2นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช-บังคับ 

 
มาตรา ๗๔  ให-ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญติัน้ี

ใช-บังคับ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให-ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให-เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ รักษาราชการ
แทนเลขาธิการสภาการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ังข-าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งดํารงตําแหน9งไม9ตํ่ากว9าอธิบดีหรือตําแหน9งท่ีเทียบเท9าในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ รักษาราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให-รักษาราชการแทนไปจนกว9า
จะมีการแต9งต้ังปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี แต9ท้ังน้ีจะต-องไม9เกิน
หน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 

มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแล-ว ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ัง
ข-าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป1นผู-ปฏิบัติหน-าท่ีผู-อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามจํานวนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให-ผู-ปฏิบัติหน-าท่ีผู-อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป1นผู-บังคับบัญชาข-าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๗ ไปจนกว9าจะมีการแต9งต้ังผู-อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๖  ในวาระเร่ิมแรกในระหว9างท่ียังมิได-มีการแต9งต้ังคณะกรรมการสภา

การศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให-คณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ ตามกฎหมายว9าด-วย
คณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบ
การปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย แล-วแต9กรณี ซึ่งดํารงตําแหน9งอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับ ปฏิบัติหน-าท่ีสภาและคณะกรรมการดังกล9าว  ท้ังน้ี จนกว9าจะได-มีการแต9งต้ังคณะกรรมการ
สภาการศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหน-าท่ีตามมาตรา ๑๔ เพ่ือท่ีจะให-คําแนะนําในการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติตามวรรคหน่ึง มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพ่ือกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ในวาระเร่ิมแรกในระหว9างท่ียังมิได-มีการแต9งต้ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ี ถ-ามีความจําเป1นเร9งด9วนท่ีจะต-อง
ดําเนินการใด ๆ ท่ีพระราชบัญญัติน้ีกําหนดให-เป1นอํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการดังกล9าว  
ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการเป1นผู-ใช-อํานาจหน-าท่ีของคณะกรรมการดังกล9าว จนกว9าจะได-
มีการแต9งต้ังคณะกรรมการตามบทบัญญัติแห9งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๗  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.พ. สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการข-าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของ อ.ก.พ. ของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจัดต้ังข้ึน
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเป1นของ อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห9งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. สํานักงานปลัด
ทบวง ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของ 
อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.พ. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป1นของ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให- อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ยังคง
ปฏิบัติหน-าท่ีต9อไปและทําหน-าท่ี อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนด-วย 

 
มาตรา ๗๘  ให-ข-าราชการครูในสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยู9ในวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับ ยังคงเป1นข-าราชการครู ตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการครูต9อไปจนกว9าจะมีการ
กําหนดตําแหน9งหรือวิทยฐานะตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนNในการบริหารงานบุคคลของข-าราชการครูตามวรรคหน่ึง ให- อ.ก.ค. 
สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ท่ีมีอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช-บังคับ ยังคงปฏิบัติหน-าท่ีต9อไป และให- อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหน-าท่ี 
อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในส9วนท่ีเก่ียวกับข-าราชการครูของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยให-
คณะกรรมการข-าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ทําหน-าท่ีคณะกรรมการข-าราชการครู ตามกฎหมาย
ว9าด-วยระเบียบข-าราชการครูต9อไปจนกว9าจะมีกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาข้ึนใช-บังคับสําหรับการบริหารงานบุคคลของข-าราชการดังกล9าว 

 
มาตรา ๗๙  ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นของ อ.ก.ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติน้ี 

ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห9งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. จังหวัด และ 
อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร ไปเป1นของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ให-โอนบรรดาอํานาจหน-าท่ีเก่ียวกับ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเป1นของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให- อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ซึ่งอยู9ใน
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ ยังคงปฏิบัติหน-าท่ีเป1น อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการครูด-วย 

ในวาระเร่ิมแรกให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการแต9งต้ัง อ.ก.ค. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือปฏิบัติหน-าท่ี
ไปจนกว9าจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามท่ีกําหนดไว-ในกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๘๐  ในระหว9างท่ียังมิได-ดําเนินการให-มี อ.ก.พ. ของสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีทําหน-าท่ี อ.ก.พ. กระทรวงในแต9ละส9วนราชการ ให-องคNกรต9อไปน้ี
ปฏิบัติหน-าท่ีบริหารงานบุคคลเป1นการช่ัวคราวสําหรับข-าราชการแต9ละสังกัด 

(๑) ให- อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห9งชาติ ปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะ 
อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สําหรับข-าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 

(๒) ให- อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สําหรับข-าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ให- อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน-าท่ีในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับข-าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี 
และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติน้ี ในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับข-าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สําหรับข-าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกรณีท่ีผู-ท่ีปฏิบัติหน-าท่ีในคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ไม9อาจปฏิบัติหน-าท่ีได-
เพราะผู-ดํารงตําแหน9งกรรมการว9างลงหรือไม9ครบจํานวนตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการพลเรือน 
ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจแต9งต้ังบุคคลท่ีเห็นสมควรทําหน-าท่ีเป1นกรรมการ
เพ่ิมเติมให-ครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดได-เป1นการช่ัวคราว และให-บุคคลท่ีแต9งต้ังเพ่ิมเติม
ดังกล9าว ปฏิบัติหน-าท่ีอยู9ตามวาระการดํารงตําแหน9งเดิมของผู-ที่ปฏิบัติหน-าท่ีในคณะกรรมการน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๘๑  ให-ดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคห-า 

มาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคห-า มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรคสาม 
มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหน่ึงร-อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 
 

มาตรา ๘๒  ให-สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาท่ีเป1นสถานศึกษาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย และให-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีกฎหมาย
ว9าด-วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ันโดยเฉพาะ และมีฐานะเป1นกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ9นดินอยู9ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ มีฐานะเป1นสถานศึกษาท่ีเป1นนิติบุคคลในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให-สถานศึกษาดังกล9าวยังคงมีอํานาจในการบริหารบรรดา
กิจการ ทรัพยNสิน หน้ี ข-าราชการ ลูกจ-าง และเงินงบประมาณ ตลอดจนบังคับบัญชาข-าราชการและ
ลูกจ-างของสถานศึกษาน้ัน ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีและตามกฎหมายจัดต้ังสถานศึกษาน้ัน ตลอดท้ัง
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข-องต9อไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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ให-สถานศึกษาตามวรรคหน่ึงมีฐานะเป1นส9วนราชการตามมาตรา ๔ แห9งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือประโยชนNในการจัดต้ังงบประมาณ ตลอดจนการบริหารและการ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับงบประมาณแผ9นดินด-วย 

 
 

ผู-รับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป1นการจําเป1นต-องกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน-าท่ีของส9วนราชการต9าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให-ชัดเจน เพ่ือมิให-การ
ปฏิบัติงานซึ่งซ-อนทับกันระหว9างส9วนราชการของกระทรวง และจําเป1นท่ีจะต-องจัดระบบบริหาร
ราชการในระดับต9าง ๆ ของกระทรวงให-มีเอกภาพ สามารถดําเนินการให-เป1นไปตามกฎหมายว9าด-วย
การศึกษาแห9งชาติ และนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดได- ประกอบกับสมควรมีการกําหนดขอบข9ายของ
อํานาจหน-าท่ีและการมอบอํานาจให-ปฏิบัติราชการแทนให-ชัดเจน เพ่ือไม9ให-เป1นอุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการในกํากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่งปฏิบัติในแต9ละระดับให-สอดคล-องกับ
เจตนารมณNของพระราชบัญญัติการศึกษาแห9งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให-การบริหารและการจัด
การศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดท้ังระบบบริหารงานบุคคลท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต9าง
ไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืน ๆ ในระบบราชการป4จจุบันให-สามารถดําเนินการได-อย9างมี
ประสิทธิภาพ  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๗ 
 

มาตรา ๕  ให-รัฐมนตรีว9าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือกําหนดหรือแก-ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสําหรับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาให-แล-วเสร็จภายในเก-าสิบวันนับแต9
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช-บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช-พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีการจัดระเบียบบริหารราชการ
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนดให-แต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกอบด-วยการศึกษาระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรวมอยู9ในความรับผิดชอบของ
แต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทําให-เกิดความไม9คล9องตัวในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาออกเป1นเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให-การ
บริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป1นการพัฒนาการศึกษาแก9นักเรียนในช9วงช้ัน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให-สัมฤทธิผลและมีคุณภาพย่ิงข้ึน ตลอดจนเพ่ือให-สอดคล-องกับ
กฎหมายว9าด-วยการศึกษาแห9งชาติ  จึงจําเป1นต-องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
คําสั่งหัวหน-าคณะรักษาความสงบแห9งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค๘ 
 

ข-อ ๔  ให-ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยการศึกษา
แห9งชาติ และกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให-โอนอํานาจหน-าท่ี
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแต9ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยการศึกษา
แห9งชาติและกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป1นอํานาจหน-าท่ีของ 
กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ ตามคําสั่งน้ี 
                                                 

๗ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๔๕ ก/หน-า ๔/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
๘ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน-า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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บรรดาบทบัญญัติแห9งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ-างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยการศึกษาแห9งชาติและ
กฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให-มีผลใช-บังคับต9อไปเท9าท่ีไม9ขัดหรือ
แย-งกับคําสั่งน้ี 
 

ข-อ ๑๐  บรรดาบทบัญญัติแห9งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข-อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ-างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยการศึกษา
แห9งชาติและกฎหมายว9าด-วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายว9าด-วยระเบียบข-าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให-ถือว9าอ-างถึง กศจ. 
ตามคําสั่งน้ี  ท้ังน้ี เท9าท่ีไม9ขัดหรือแย-งกับคําสั่งน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ณัฐพร/แก-ไข 
วศิน/ตรวจ 

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
 

ฐานิศรN/ปรับปรุง 
พลัฐวัษ/ตรวจ 

๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๖ 
 

กัญฑรัตนN/เพ่ิมเติม 
๘ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ป4ญญา/ตรวจ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 


