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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

พ.ศ.  2560 
 

 

เพื่อให้การดําเนินการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปด้วยความ
เหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณ  และคุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  8  และมาตรา  34  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546  กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2546  ข้อ  ๓  และข้อ  4  ประกอบกับคําแนะนําของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุม 
คร้ังที่  2/2560  เม่ือวันที่  22  กันยายน  พ.ศ.  2560  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  พ.ศ.  2553   
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ.  2553 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553   
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2553 
ข้อ 4 ในประกาศฉบับนี้   
“สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”  หมายความว่า  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
ข้อ 5 ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และ 
มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(1) จัดทํานโยบาย   แผนพัฒนา   และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
ความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และหน่วยงาน   
ในเขตพื้นที่การศึกษา  และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งกํากับ  
ตรวจสอบ  ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว   

(3) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(4) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
(5) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
(8) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งบุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

(9) ดําเนินการและประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

(10) ประสาน  ส่งเสริม  การดําเนินการของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และ
คณะทํางานด้านการศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
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(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ข้อ ๗ ส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอํานวยการ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการ  ผลงาน  และบริการข้อมูลข่าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(๒) กลุ่มนโยบายและแผน  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา  

แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น   
 (ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ   
 (ค) ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 

ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน   
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และ 

โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ดําเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ 

การจัดการศึกษา 
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 (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
 (ง) ดําเนินการวิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 (จ) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ไดรั้บมอบหมาย 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
 (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
 (จ) ให้คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 (ข) ส่งเสริม  สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 (ค) วิเคราะห์และจัดทําข้อมูลเก่ียวกับการสรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และ 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ง) ศึกษา   วิ เคราะห์   และดําเนินการเกี่ ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ งาน   

การเลื่อนเงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) จัดทําข้อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
 (ฉ) จดัทําข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
 (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเร่ืองการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ   

การออกบัตรประจําตัว  และการขออนุญาตต่าง ๆ 
 (ซ) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลเพื่อดําเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และ 

การดําเนินคดีของรัฐ 
 (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
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เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ข) ดําเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ดําเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป  ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม  สนับสนุน  และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต่อ  ฝึกอบรม  หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

หรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
 (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(7) กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  หลักสูตร

การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินเก่ียวกับการวัดและ 

การประเมินผลการศึกษา 
 (ง) วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ของเขตพื้นที่การศึกษา 
 (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีอาํนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ศึกษา  วิเคราะห์  ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร์พระราชา 
 (ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (ค) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  
และสถาบันสังคมอื่น 

 (ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย  และมาตรฐานการศึกษา 

 (จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพ  อนามัย  กีฬา  และนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาด  

เนตรนารี  ผู้บําเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น 

 (ช) ส่งเสริม  สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 (ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกันแก้ไขและ

คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 (ญ) ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 (ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 (ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ  และมีอํานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  และตรวจสอบระบบการดูแล

ทรัพย์สิน   
 (ข) ดําเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กําหนด   
 (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
 (ง) ดําเนินการอื่นเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกําหนด 
 (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  การแบ่งสว่นราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (ฉบบัที่  2)   

พ.ศ.  2561 
 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  2560  ประกาศ  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  นั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปด้วยความเหมาะสม  
กับภารกิจ  ปริมาณ  คุณภาพการจัดการศึกษาในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา  สนองนโยบายของรัฐบาล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ  และสนับสนุนระบบ 
งานกฎหมายและคดีของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๓๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ.ศ.  ๒๕๔๖  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ประกอบ
ค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุม
ครั้งที่   8/2561  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
จึงออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๖  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี” 
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  (๕)  (ซ)  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การแบ่ง

ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  แห่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   

เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
“(๑๐)  กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

และมีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง  คดีแพ่ง  คดีอาญา  และคดีอื่น ๆ  ของรัฐ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑



  (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย

และงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ได้รับมอบหมาย” 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๘  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๑๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กันยายน   ๒๕๖๑
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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบบัที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  
แต่ไม่รวมถงึการจัดการศกึษาที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงอื่นที่มกีฎหมายก าหนดไวเ้ปน็การเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่วนราชการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  เสนอความเหน็หรือค าแนะน าต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ 
ก็ได้” 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่ก าหนด
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ   
มติคณะรัฐมนตรี  หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดับต่ ากวา่ปรญิญาแตไ่มร่วมถึงสถาบันวิทยาลัยชมุชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเปน็ผู้บงัคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน  และอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักอ านวยการ 
(๒) ส านัก  ส านักบริหารงาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรอื

ส านักบริหารงาน” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึน้ตรงต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา  ๒๘  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ  
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 

้หนา   ๔๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน  ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ตามมาตรา  ๑๐  (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  ๑๐  (๔)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามมาตรา  ๑๐  (๕)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้  ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ
รองจากเลขาธิการ  ให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงาน
เลขาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  
เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรฐัที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาทีเ่ปน็
นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจ
ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา   แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการ 
ทางงบประมาณของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  รวมตลอดถึง
หลักการการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา  และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอ านาจใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใน  
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  และผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ  หรือ  
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  ไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้  ทั้งนี้  โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการ
ของกระทรวง  หรือคณะกรรมการต้นสังกัด” 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง   เลขาธิการ  
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการ  
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวดั” 

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบบัที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖ ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล  
แต่ไม่รวมถงึการจัดการศกึษาที่อยู่ในอ านาจหนา้ที่ของกระทรวงอื่นที่มกีฎหมายก าหนดไวเ้ปน็การเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไป 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่วนราชการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  เสนอความเหน็หรือค าแนะน าต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใด  หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด  อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการ 
ก็ได้” 

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่ก าหนด
ในมาตรานี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ   
มติคณะรัฐมนตรี  หรือค าสั่งของนายกรัฐมนตรี” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕)  การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระดับต่ ากวา่ปรญิญาแตไ่มร่วมถึงสถาบันวิทยาลัยชมุชน
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน” 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีรัฐมนตรวี่าการกระทรวงศึกษาธิการเปน็ผู้บงัคับบัญชาข้าราชการ  
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงาน  และอาจแบ่งส่วนราชการ  ดังนี้ 

(๑) ส านักอ านวยการ 
(๒) ส านัก  ส านักบริหารงาน  หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรอื

ส านักบริหารงาน” 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึน้ตรงต่อรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชา
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา  ๒๘  มีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน  แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ  
ก ากับการปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในส านักงาน 
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(๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน  ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 

ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
ตามมาตรา  ๑๐  (๓) 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา  ๑๐  (๔)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาตามมาตรา  ๑๐  (๕)  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาด้วย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้  ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ 
ปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ  หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการ   
ให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ
รองจากเลขาธิการ  ให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  และผู้ด ารงต าแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นในส านักงาน
เลขาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ตามที่เลขาธิการก าหนดหรือมอบหมาย” 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  
เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรฐัที่จัดการศึกษาระดบัปริญญาทีเ่ปน็
นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๔๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๔ ให้ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจ
ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา   แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระและการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  ภายใต้หลักการบริหารงานการศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการ 
ทางงบประมาณของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  รวมตลอดถึง
หลักการการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว 

(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ  การพัฒนา  และด าเนินการทางวินัยกับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมอบอ านาจใน 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งใน  
การบังคับบัญชาส่วนราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 

ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  และผู้อ านวยการส านักบริหารงาน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ  หรือ  
ที่ได้รับมอบหมายตามระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  จากส านักงานคณะกรรมการต่าง ๆ  ไปยังผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
ที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้  ทั้งนี้  โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการ
ของกระทรวง  หรือคณะกรรมการต้นสังกัด” 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๕  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง   เลขาธิการ  
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

(๓) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ  ผู้ช่วยเลขาธิการ  หัวหน้าส่วนราชการ  
ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  หรือผู้ว่าราชการจังหวดั” 

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และหน่วยธุรการตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

มาตรา ๑๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 

้หนา   ๔๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือก าหนดโครงสร้างและต าแหน่งต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะท าให้การจัดระบบการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๔๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ภารกิจ บทบาทและอ านาจหน้าที่ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

....................................................... 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                        
พ.ศ. 2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้าน
การศึกษา 

(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 



 



1 

 

ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย 
ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
“ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณา

ด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าที่ของตน แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้” 

  
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ 

1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
1.9 การนิเทศการศึกษา 
1.10 การแนะแนว 
1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
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2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 อย่างด้วยกันคือ 
2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี 
2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
2.11 การวางแผนพัสดุ 
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่
กรณ ี

2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
2.14 การจัดหาพัสดุ 
2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
2.19 การน าเงินส่งคลัง 
2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน 
2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 อย่างด้วยกันคือ 
3.1 การวางแผนอัตราก าลัง 
3.2 การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3.5  การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3.6 การลาทุกประเภท 
3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
3.11  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
3.12  การออกจากราชการ 
3.13  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
3 . 14   กา รจั ดท า  บั ญชี ร ายชื่ อ แล ะ ให้ ค ว าม เห็ น เ กี่ ย ว กั บ กา ร เ สนอขอพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
3.15  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
  

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที ่21 อย่างด้วยกันคือ 
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
4.8 การด าเนินงานธุรการ 
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
4.11 การรับนักเรียน 
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
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4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4.15 การทัศนศึกษา 
4.16 งานกิจการนักเรียน 
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4.20  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
  
การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
1 )  ความพร้อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบด าเนินการตามขีดความสามารถได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2)  ความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่จะ
กระจายอ านาจ 

3)  ความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐานและนโยบายด้านการศึกษา 
4)  ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
5)  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 
6)  มุ่งให้เกิดผลส าเร็จแก่สถานศึกษา โดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่สถานศึกษาให้มากที่สุดเพ่ือให้

สถานศึกษานั้นมีความเข้มแข็งและความคล่องตัว 
7)  เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให้แก่สถานศึกษา 
8)  เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ โดยตรง 
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