
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่ เ ป นการสมควร ให มี กฎหมายว าด วยระ เบี ยบบริห า รร าชการ

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

๒๕๒๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๓)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๔)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๕)  พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
บรรดากฎหมาย กฎ ขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๖๒ ก/หนา ๑/๖ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔  ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวา
ดวยการศึกษาแหงชาติมาใชบังคับแกกระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เวนแตในพระราชบัญญัตินี้
จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๕  กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการศึกษา

แหงชาติ และกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๖  ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี ้
(๑)  ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 
(๒)  ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
(๓)  ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่

เปนนิติบุคคล 
 
มาตรา  ๗   การกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนของขาราชการใน

กระทรวงศึกษาธิการ ใหคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ มาตรฐานวิชาชีพ ลักษณะหนาที่ความ
รับผิดชอบ และคุณภาพของงาน แลวแตกรณ ี

การบรรจุและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตางๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญตันิี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อํานาจหนาที่ของผูดํารง
ตําแหนงหรือหนวยงานตางๆ ตามที่กําหนดไวในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 
   

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๙  ใหจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง ดังนี ้
(๑)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๒)   ส วนราชการที่ มี หั วหน าส วนราชการขึ้นตรงตอ รัฐมนตรี ว าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐  การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้ 

(๑)  สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒)  สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(๔)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๕)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สวนราชการตาม (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปน

กรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
มาตรา ๑๑  การแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๑๐ ใหออกเปน

กฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการดังกลาว 

 
มาตรา ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน

ผูบั งคับบัญชาข าราชการและกํ าหนดนโยบาย  เป าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ ของงานใน
กระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูชวยสั่ง
และปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การส่ังหรือการปฏิบัติ
ราชการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามที่ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือคําแนะนํา
ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการนําความเห็น
หรือคําแนะนํามาประกอบการพิจารณาเพื่อใหเหมาะสมกับการศึกษาของชาติ 

 
มาตรา ๑๔  ใหมีสภาการศึกษา มีหนาที่ 
(๑)  พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแหงชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ 
(๒)  พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาใหดําเนินการเปนไป

ตามแผนตาม (๑) 
(๓)  พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (๑) 
(๕)  ใหความเห็นหรือคําแนะนําในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับ

การศึกษา 
การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษา ใหเสนอตอ

คณะรัฐมนตร ี
นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหสภาการศึกษามีหนาที่ใหความเห็นหรือ

คําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมายกําหนด หรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบดวยรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนงจากหนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเปนผูแทนคณะสงฆ ผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศ
ไทย ผูแทนองคกรศาสนาอื่น และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการ
ประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภา
การศึกษาและมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา 
๑๑ โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 

 
มาตรา ๑๕  ใหมีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่พิจารณาเสนอ

นโยบายแผนพัฒนา มาตรฐาน และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีหนาที่ให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
วิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทําหนาที่ รับผิดชอบงาน
เลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีอํานาจหนาที่ตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
มาตรา ๑๖  ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่
เก่ียวของ และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของ
สํานักงาน 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่ให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอด
ทั้งใหมีอํานาจเสนอแนะและใหความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปใหแกสถานศึกษาระดับ
ปริญญา ทั้งที่เปนสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในกํากับแกคณะรัฐมนตรี 

ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
วิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวน
ราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๑๗  ใหมีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนามาตรฐาน และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสงเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของ
รัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
อาชีวศึกษา โดยคํานึงถึงคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาชีพ และเสนอแนะในการออกระเบียบ 
หลักเกณฑ และประกาศที่เก่ียวกับการบริหารงานของสํานักงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษา
ระดับปริญญา ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาใหสอดคลองกับนโยบาย แผนพัฒนา 
และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนาที่ให
ความเห็นหรือใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจ
หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 

ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบดวย กรรมการโดยตําแหนงจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนองคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกร
วิชาชีพ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาจํานวนกรรมการประเภทอื่นรวมกัน 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบง
สวนราชการตามมาตรา ๑๑ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๑๘  สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาหรือคณะกรรมการก็ได 

 
มาตรา ๑๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีซึ่ งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ใหกระทรวงศึกษาธิการมีผูตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือทําหนาที่

ในการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให
คําปรึกษาและแนะนําเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ใหทําหนาที่
ติดตามและประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ใหคําปรึกษาและแนะนําเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 

ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนการศึกษา วิเคราะห วิจัย นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการดําเนินการโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของหนวยงานและสถานศึกษาใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหนวยงาน
ภายนอก 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหมีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 
สําหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือสําหรับแตละเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ จํานวน หลักเกณฑ และ
วิธีการไดมาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การดําเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรานี้ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือขอบังคับของ
กระทรวงหรือสวนราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะตองไม
กระทบกระเทือนตอสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่สามารถ
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว 
มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้น 

 
มาตรา ๒๑  ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินความ

พรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีหนาที่ในการประสานและ
สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถจัดการศึกษา สอดคลองกับนโยบายและได
มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หลักเกณฑ และวิธีการประเมินความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒  ในกรณีที่เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ ไมอาจบริหารและ

จัดการการศึกษาข้ันพื้นฐานบางประเภทได และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํา
กวาปริญญาบางประเภท สํานักงานปลัดกระทรวงหรือสํานักงานตางๆ ตามที่กําหนดในสวนที่ ๓ 
อาจจัดใหมีการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา เพ่ือเสริม
การบริหารและการจัดการของเขตพื้นที่การศึกษาดังตอไปนี้ก็ได 

(๑)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ 

(๒)  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

(๓)  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานสําหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
(๔)  การจัดการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ใหบริการในหลายเขต

พ้ืนที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาในรูปแบบวิทยาลัย
ชุมชนและรูปแบบอื่น 

สําหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาซึ่ง
ไมมีฐานะเปนนิติบุคคลและมิไดมีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานไวโดยเฉพาะใหมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ 

การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐ
ระดับอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑอ่ืนในการบริหารงาน
และการดําเนินการทางวิชาการ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๒ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง 
   

 
มาตรา ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามแผนงานของ
กระทรวง 

(๒)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง
รองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดกระทรวง
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ดวยก็ได ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวง หรือมีทั้งรองปลัดกระทรวงและ
ผูชวยปลัดกระทรวง ใหรองปลัดกระทรวงหรือผูชวยปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 

ใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
ในสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดกระทรวงกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๒๔  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑)  ดําเนินการเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงและราชการที่

คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานใดสํานักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  ประสานงานตางๆ ในกระทรวง และดําเนินงานตางๆ ที่มีลักษณะเปนงาน
ที่ตองปฏิบัติตามสายงานการบังคับบัญชาอันเปนอํานาจหนาที่ซึ่งจะตองมีการกําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกําหนดในกฎหมายอื่น 

(๓)  จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง 

(๔)  ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติที่มิไดอยูในอํานาจ
ของสวนราชการอื่น 

(๕)  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 
 
มาตรา ๒๕  สํานักงานปลัดกระทรวง อาจแบงสวนราชการ ดังนี ้
(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒)  สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
ในกรณีที่มีความจําเปน สํานักงานปลัดกระทรวงอาจแบงสวนราชการโดยใหมี

สวนราชการอื่นนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได 
สวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวให

เปนของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
สํานักบริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๒๖  สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
โดยมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง ซึ่งทําหนาที่เปน
หนวยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือ
บริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวง กําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของ
ภารกิจของสํานักบริหารงานนั้น 

สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานัก
บริหารงานนั้นเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความรวมมือ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่เปนองคกรให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําปรึกษา และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวา
ดวยการดังกลาว ทั้งนี้ จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการดังกลาวใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
สวนที่ ๓ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงาน 
   

 
มาตรา ๒๘  ใหสํานักงานที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิ การตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  (๕)  และ  (๖)  มี รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน และอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้

(๑)  สํานักอํานวยการ 
(๒)  สํานัก สํานักบริหารงาน หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะ

เทียบเทาสํานักหรือสํานักบริหารงาน 
สํานักงานใดมีความจําเปน อาจแบงสวนราชการใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก 

(๑) หรือ (๒) ก็ได 
สวนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวให

เปนของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมีผูอํานวยการสํานักอํานวยการ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาสํานักหรือสํานัก
บริหารงาน หรือหัวหนาสวนราชการอื่นตามวรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๒๙  ใหสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ (๓) (๔) (๕) และ (๖) มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเทา
ปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นให
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๓๐  เลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา ๒๘ มี

อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักงาน แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนปฏิบัติการ กํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการในสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้ง
เรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักงาน 

(๒)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน ตลอดจนการ
จัดทําแผนพัฒนาของหนวยงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๓) 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๑๐ (๔) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๕) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของ
รัฐในสังกัดที่เปนนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดวย 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา ๑๐ (๖) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษา
ของรัฐในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยสั่ง
และปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผูชวย
เลขาธิการใหรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากเลขาธิการ ใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนในสํานักงานเลขาธิการ มีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา ๓๑  สํานักอํานวยการมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงาน 

และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของสํานักงานหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมี
ผูอํานวยการสํานักอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

สํานักบริหารงานเปนสวนราชการของสํานักงานที่ทําหนาที่เปนหนวยบริหารงาน
ทั่วไปของคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมี
กฎหมายหรือกฎกระทรวงกําหนดใหมีข้ึนตามความจําเปนและสภาพของภารกิจของสํานัก
บริหารงานนั้น 

สํานักบริหารงานมีผูอํานวยการสํานักบริหารงานคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานของสํานักบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่สํานัก
บริหารงานนั้นเปนหนวยธุรการ และเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เปน
ผูบังคับบัญชาของสํานักบริหารงานนั้น 

 
มาตรา  ๓๒  ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาพิเศษ ในสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทําหนาที่เปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาสําหรับบุคคล ซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การ
ส่ือสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได 
หรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือ
ประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหมีคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่เปนองคกรสงเสริมและใหคําปรึกษา
เก่ียวกับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ และมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงวาดวยการนั้น 

จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 
   

 
มาตรา ๓๓  การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา 

โดยคํานึงถึงปริมาณสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมดานอืน่ดวย เวน
แตการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา 

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของสภาการศึกษามีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษา 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจําเปน
อยางอ่ืนตามสภาพการจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานอาจประกาศ
กําหนดใหการใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใดสามารถขยายการบริการ
ออกไปในเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนก็ได 

 
มาตรา ๓๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
(๑)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๒)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน 
การแบงสวนราชการภายในตาม (๑) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงและใหระบุ

อํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การแบงสวนราชการภายในตาม (๒) และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาหรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขต
พ้ืนที่การศึกษากําหนด 

การแบงสวนราชการตามวรรคสองและวรรคสามใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๕  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒) เฉพาะท่ี

เปนโรงเรียน มีฐานะเปนนิติบุคคล 
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใหความเปนนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๖  ในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหมีคณะกรรมการและสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา 
ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกร
ชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของกับอํานาจ
หนาที่ที่ระบุไวขางตน ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประกอบดวย ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรเอกชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู ผูแทน
สมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู และผูทรงคุณวุฒิดาน
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 
มาตรา ๓๗  ใหมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือทําหนาที่ในการดําเนินการให

เปนไปตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กําหนดไวในมาตรา ๓๖ และใหมีอํานาจหนาที่
เก่ียวกับการศึกษา ตามที่กําหนดไวในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

(๑)  อํานาจหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา  และพัฒนาสาระของ
หลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(๒)  อํานาจหนาที่ในการพัฒนางานดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา 

(๓)  รับผิดชอบในการพิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(๔)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
สํานักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู อํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการไวเปน
การเฉพาะการใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในสํานักงานตามวรรคหนึ่งจะใหมีรองผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
รองจากผูอํานวยการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 

รองผูอํานวยการหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงาน มีอํานาจ
หนาที่ตามที่ผูอํานวยการกําหนดหรือมอบหมาย 

 
มาตรา  ๓๘   ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน
กรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากตําแหนง ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

องคประกอบ อํานาจหนาที่ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และจํานวนกรรมการใน
คณะกรรมการ สถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงาน
แตกตางไปจากสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยทั่วไป อาจกําหนดใหแตกตางไปตามสภาพและลักษณะ
การปฏิบัติงานตลอดทั้งความจําเปนเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได ทั้งนี้ ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียน 
 
มาตรา ๓๙  สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) มีอํานาจหนาที่

ตามที่กําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมีผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้

(๑)  บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ
วัตถุประสงคของสถานศึกษาหรือสวนราชการ 

(๒)  ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 

(๓)  เปนผูแทนของสถานศึกษาหรือสวนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการ
จัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือสวนราชการตามวงเงินงบประมาณที่
สถานศึกษาหรือสวนราชการไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ 

(๔)  จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการเพื่อ
เสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  อํานาจหนาที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให
เปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(๖ )   ป ฏิ บั ติ ง า น อื่ น ต า ม ที่ ไ ด รั บ ม อบหม า ย จ า ก รั ฐ ม นต รี ว า ก า ร
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 

สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔  (๒) จะใหมีรองผูอํานวยการหรือ
รองหัวหนาสวนราชการรองจากผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการเพื่อชวยปฏิบัติราชการก็ได 

สถานศึกษาและสวนราชการตามมาตรา ๓๔ (๒) ใดที่ยังไมสามารถปฏิบัติงาน
บางประการตามที่กําหนดในกฎหมายหรือที่ไดรับมอบหมายได อาจขอใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่สถานศึกษาหรือสวนราชการนั้นสังกัดเปนผูรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอยางใหแทน
เปนการชั่วคราวได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะใหปฏิบัติแทนไดที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 

การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 
ระดับปริญญาที่เปนนติิบุคคล 

   
 

มาตรา ๔๐  ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของ
รัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลทั้งที่เปนสถานศึกษาในสังกัดและ
ที่เปนสถานศึกษาในกํากับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการดังกลาว 

การแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่ เปนสวนราชการและเปนนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 

 
มาตรา ๔๑  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามมาตรา ๔๐ ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกสถานศึกษาของรัฐที่จัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาใน
กํากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตอคณะรัฐมนตรี 

(๒)  ประสานงานจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับ
ปริญญาที่เปนนิติบุคคลในกํากับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓)  เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลในกํากับ 

(๔)  วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกิจการตางๆ 
รวมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคลใน
สังกัดอันมิใชกิจการของสถาบันแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ 

 
มาตรา ๔๒  ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียกโดยยอวา 

ก.ม.ทําหนาที่เปนองคกรบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการ
ดังกลาว 

 
มาตรา ๔๓  กระทรวงศึกษาธิการอาจขอใหกระทรวง ทบวง กรมอื่น และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและ
แผนงานเกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษานั้น ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ 
และเร่ืองที่จําเปนแกการปฏิบัติงานในอํานาจหนาที่ได 

 
หมวด ๔ 

การปฏิบัติราชการแทน 
   

 
มาตรา ๔๔  ใหปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษากระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ ใหผู
ดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแกผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ผูอํานวยการสถานศึกษา แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเปนอิสระ และการบริหารงานที่
คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใตหลักการ
บริหารงานการศึกษา ดังตอไปนี้ 

(๑)  อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการ
ดําเนินการทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการการใหสถานศึกษาหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจทํา
นิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และดําเนินการทาง
วินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจ
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจในสวนที่เก่ียวของกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไป
ยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรงก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูดํารงตําแหนงในการบังคับบัญชาสวนราชการ
ดังกลาวเปนผูกําหนด 

ผูอํานวยการสํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง และผูอํานวยการ
สํานักบริหารงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตางๆ อาจมอบอํานาจในสวนที่เก่ียวกับภารกจิที่
ตนรับผิดชอบ หรือที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตางๆ จากสํานักงานคณะกรรมการ
ตางๆ ไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได ทั้งนี้ โดย
จะตองไมขัดตอนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือคณะกรรมการตนสังกัด 

 
มาตรา ๔๕  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ

ดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว
เปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเร่ืองการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารง
ตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ การบริหารงานที่คลองตัวในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา ๔๔ (๑) 
และ (๒) ดังตอไปนี้ 

(๑)  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา
อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๒)  ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง
หรือเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๓)  เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ ผูชวยเลขาธิการ อธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานัก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บริหารงานหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูวาราชการจังหวัด 

(๔)  ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาอาจมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 

(๕)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
อาจมอบอํานาจใหขาราชการในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาหรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ตนรับผิดชอบไดตามระเบียบที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

(๖)  ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
ขาราชการในสถานศึกษาหรือในหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนได ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษากําหนด 

(๗)  ผูดํารงตําแหนง (๑) ถึง (๖) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมอบอํานาจตามมาตรานี้ใหทําเปนหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการ

มอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดี หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงหรือสวนราชการตามมาตรา ๑๐ 
หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๔๕ โดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจ

มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได เวนแต
กรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๔๕ (๑) (๒) หรือ (๓) ผูวาราชการ
จังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไป ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินก็ได 

ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวน
การมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น นอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 

 
มาตรา ๔๗  ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๔๕ (๑) ถึง (๖) ใหผูมอบอํานาจ

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจและใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
การรักษาราชการแทน 

   
 

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูรักษาราชการ
แทน ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๙  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีหลายคนใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ
แทน  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
เลขาธิการหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองเลขาธิการเปนผู รักษาราชการแทน  ถามีรองเลขาธิการหลายคน ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งรองเลขาธิการคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักงานซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองเลขาธิการ หรือ
ขาราชการตําแหนงเลขาธิการสํานักหรือผูอํานวยการสํานักหรือเทียบเทาข้ึนไปคนหนึ่งเปนผูรักษา
ราชการแทน แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจแตงตั้งขาราชการคนหนึ่งซึ่งดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวารองเลขาธิการหรือเทียบเทามาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๒  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานัก
หลายคน ใหปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี แตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานัก หรือมีแตไมอาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแตงตั้งขาราชการในสํานักซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทารองผูอํานวยการสํานักคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสํานัก หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แลวแต
กรณี แตงตั้งขาราชการในสํานักบริหารงานหรือสํานักซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองผูอํานวยการ
สํานักเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายคน ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแตงตั้งรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนใดคน
หนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแตงตั้งขาราชการใน
เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงเทียบเทาข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา หรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาหลายคน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแตงตั้งรองผูอํานวยการ
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้งขาราชการ
ในสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ
เทียบเทาสถานศึกษาดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๕  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่

เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผู รักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น

มอบหมาย หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาที่อยางใด ใหผู รักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปน
กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แลวแตกรณ ี

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๕๖   การ เป นผู รั กษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติ นี้ ไ ม
กระทบกระเทือนอํานาจของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง เลขาธิการหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเลขาธิการ ซึ่ง
เปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งขาราชการอื่น เปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง
หรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับ
หนาที่ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๕๗  ใหโอนอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการของสํานักงานเลขานุการ
รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย ไปเปนของ
สํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕๘  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย ไปเปนของสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้ง
ข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๙  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ที่ เ ก่ียวกับราชการของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการ
อําเภอ และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ยกเวนสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ไปเปนของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ที่เก่ียวกับราชการของกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 
มาตรา ๖๐  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง และเงิน
งบประมาณของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการข าราชการครู 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

การโอนตามวรรคสอง ไมรวมถึงขาราชการครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใหโอนไปสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ตามระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาที่
บัญญัติไวในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๑  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

 
มาตรา ๖๒  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปน
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
มาตรา ๖๓  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห งชาติ  กระทรวงศึ กษาธิก าร  กรมสา มัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และบรรดา
อํ าน า จหน า ที่ ข อ ง เ จ า หน า ที่ สํ า นั ก ง านคณะกรรมก า รก า รปร ะถมศึ กษ าแห ง ช าติ 
กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
มาตรา ๖๔  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และสํานักงานศึกษาธิการอําเภอ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
มาตรา ๖๕  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการของทบวงมหาวิทยาลัย 

สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใน
สวนที่เก่ียวกับราชการของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่
ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอาชีวศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ในสวนที่เก่ียวกับราชการของสถาบันเทคโลโนยีปทุมวัน ไปเปนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ใหอํานาจหนาที่ของเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ เปนอํานาจหนาที่ของ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหอํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมอาชีวศึกษา ในสวนที่เก่ียวกับราชการของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน เปนอํานาจหนาที่ของเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๖๖  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ 
และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
มาตรา ๖๗  ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการของกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และบรรดาอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่กรม
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๖๘  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ อัตรากําลัง ขาราชการ ลูกจาง 

และเงินงบประมาณของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
มาตรา ๖๙  ใหหนวยงานทางการศึกษาที่จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียน 

วิทยาลัยหรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอยู
ในสังกัดกรมสามัญศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ เปนสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารและการจัดการในแตละเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู เวนแตศูนยการศึกษาพิเศษสําหรับคนพิการและโรงเรียน
สําหรับคนพิการโดยเฉพาะ 

การกําหนดรายชื่อสถานศึกษาและการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง
ในวาระเริ่มแรก ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขตพื้นที่การศึกษาเปนผู
กําหนด 

การจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือการดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับ
สถานศึกษาตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามประกาศของเขตพื้นที่การศึกษาที่เก่ียวของ 

 
มาตรา ๗๐  ในวาระเริ่มแรกระหวางที่ยังมิไดมีการกําหนดตําแหนงหรือวิทย

ฐานะของขาราชการที่ โอนมาสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ตามมาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ และ
มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง ใหขาราชการพลเรือนสามัญ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และ
ขาราชการครู ยังคงดํารงตําแหนงเดิมโดยใหมีสิทธิไดรับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง ตลอดจนมี
สิทธิอ่ืนๆ ตามที่เคยมีสิทธิอยูตามกฎหมายที่เก่ียวของไปพลางกอน จนกวาจะมีการกําหนด
ตําแหนงหรือวิทยฐานะใหม 

 
มาตรา ๗๑  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และอํานาจหนาที่ของนายกรัฐมนตรีในสวนที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามที่มีกฎหมายกําหนดไว เปน
อํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๒  ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัย และ

อํานาจหน าที่ ของปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  ในส วนที่ เ ก่ียวกับการปฏิบัติ ราชการของ
ทบวงมหาวิทยาลัย ตามที่มีกฎหมายกําหนดไว  เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณ ี

ใหบรรดาอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และอํานาจหนาที่
ของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่มีอยูกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
เปนอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ จนกวาจะมีการตรากฎหมายวาดวยสถาบันราชภัฏ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

 
มาตรา ๗๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง

เก่ียวกับการศึกษาที่ใชบังคับอยูในวันกอนที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ยังคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะไดมีการดําเนินการปรับปรุง
แกไขตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตองไมเกินหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชบังคับ 

 
มาตรา  ๗๔  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งดํารงตําแหนงอยู ในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาการศึกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ให รั ฐมนตรี ว า ก ารกระทรวงศึ กษาธิ ก ารแต งตั้ ง ข า ร าชการในสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํ ากวาอธิบดีหรือตําแหนงที่ เทียบเทาในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองใหรักษาราชการแทนไป
จนกวาจะมีการแตงตั้งปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้
จะตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๕  ในวาระเริ่มแรก เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่การศึกษาแลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้ง
ขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามจํานวนเขตพื้นที่การศึกษาที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหผูปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๗ ไปจนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๗๖  ในวาระเริ่มแรกในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการสภา

การศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ตามกฎหมายวา
ดวยคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ปฏิบัติหนาที่สภาและคณะกรรมการดังกลาว ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๔ เพ่ือที่จะใหคําแนะนําในการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเพื่อกําหนดหรือเปล่ียนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา 

ในวาระเริ่มแรกในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและคณะกรรมการการอาชีวศึกษาข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ถามีความจําเปนเรงดวนที่
จะตองดําเนินการใดๆ ที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาว 
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูใชอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาว จนกวาจะ
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๗๗   ให โอนบรรดาอํ านาจหนาที่ เ ก่ียวกับ  อ .ก .พ .  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ อ.
ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. สํานักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการขาราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.พ.  ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เก่ียวกับ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ไปเปนของ อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เ ก่ียวกับ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.
ก.พ. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ เ ก่ียวกับ อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย อ.ก.พ. 
สํ านั ก ง านปลั ดทบวง  ทบวงมหาวิ ทย า ลั ย  อ .ก .พ .  สํ านั ก ง านสภาสถาบั นร าชภั ฏ 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ใ ห โ อ น บ ร ร ด า อํ า น า จ ห น า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ  อ . ก .พ .  ก ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ให อ.ก.พ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปและทําหนาที่ อ.ก.พ. กระทรวงตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการพลเรือนดวย 

 
มาตรา ๗๘  ใหขาราชการครูในสังกัดสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรมอาชีวศึกษา อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ยังคงเปนขาราชการครู ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูตอไปจนกวาจะมีการ
กําหนดตํ าแหน งห รือวิทยฐานะตามกฎหมายว าด วยระเบียบข าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูตามวรรคหนึ่ง ให อ.
ก.ค. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ และ อ.ก.ค. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป และให อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทําหนาที่ อ.ก.ค. กรมอาชีวศึกษา ในสวนที่เ ก่ียวกับขาราชการครูของสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวัน โดยใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ทําหนาที่
คณะกรรมการขาราชการครู ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูตอไปจนกวาจะมีกฎหมาย
วาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาข้ึนใชบังคับสําหรับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการดังกลาว 

 
มาตรา  ๗๙   ให โอนบรรดาอํ านาจหนาที่ เ ก่ียวกับ  อ .ก .ค .  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ 
และ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.ค. 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่เ ก่ียวกับ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค. กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.
ก.ค. จังหวัด และ อ.ก.ค. กรุงเทพมหานคร ไปเปนของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ใ ห โ อ น บ ร ร ด า อํ า น า จ ห น า ที่ เ ก่ี ย ว กั บ  อ . ก . ค .  ก ร ม อ า ชี ว ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนของ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และให อ.ก.ค. 
กรมอาชีวศึกษา ซึ่งอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงปฏิบัติหนาที่เปน อ.ก.ค. สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูดวย 

ในวาระเริ่มแรกใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงตั้ง อ.ก.ค. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ไปจนกวาจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
มาตรา ๘๐  ในระหวางที่ ยังมิไดดําเนินการใหมี อ.ก.พ. ของสํานักงาน

ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ อ.ก.พ. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ทําหนาที่ อ.ก.พ.กระทรวงในแตละสวนราชการ ให
องคกรตอไปนี้ปฏิบัติหนาที่บริหารงานบุคคลเปนการชั่วคราวสําหรับขาราชการแตละสังกัด 

(๑)  ให อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะ อ.ก.พ. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัด
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(๒)  ให อ.ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

(๓)  ให อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานรัฐมนตรี 
และสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัตินี้ ในฐานะ อ.ก.พ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และในฐานะ อ.ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ในกรณีที่ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
เพราะผูดํารงตําแหนงกรรมการวางลงหรือไมครบจํานวนตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
พลเรือน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจแตงตั้งบุคคลที่เห็นสมควรทําหนาที่เปน
กรรมการเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามที่กฎหมายกําหนดไดเปนการชั่วคราว และใหบุคคลที่แตงตั้ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ิมเติมดังกลาว ปฏิบัติหนาที่อยูตามวาระการดํารงตําแหนงเดิมของผูที่ปฏิบัติหนาที่ใน
คณะกรรมการนั้นๆ 

 
มาตรา ๘๑  ใหดําเนินการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหา 

มาตรา ๑๕ วรรคสี่ มาตรา ๑๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๗ วรรคหา มาตรา ๓๔ วรรคสี่ มาตรา ๓๖ วรรค
สาม มาตรา ๓๘ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๓๙ วรรคสาม ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 

มาตรา ๘๒  ใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนสถานศึกษาใน
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และใหสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะ และมีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดินอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีฐานะเปนสถานศึกษาที่เปน
นิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยใหสถานศึกษาดังกลาวยังคงมี
อํานาจในการบริหารบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ ขาราชการ ลูกจาง และเงินงบประมาณ 
ตลอดจนบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสถานศึกษานั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้และตาม
กฎหมายจัดตั้งสถานศึกษานั้น ตลอดทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวของตอไป 

ใหสถานศึกษาตามวรรคหนึ่งมีฐานะเปนสวนราชการตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ เพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณ ตลอดจน
การบริหารและการดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวกับงบประมาณแผนดินดวย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชัพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการจําเปนตอง
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการใหชัดเจน เพ่ือมิให
การปฏิบัติงานซึ่งซอนทับกันระหวางสวนราชการของกระทรวง และจําเปนที่จะตองจัดระบบ
บริหารราชการในระดับตางๆ ของกระทรวงใหมีเอกภาพ สามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดได ประกอบกับสมควรมีการ
กําหนดขอบขายของอํานาจหนาที่และการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหชัดเจน เพ่ือไมให
เปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในกํากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่งปฏิบัติ
ในแตละระดับใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน ตลอดทั้งระบบบริหารงาน
บุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอื่นๆ ในระบบราชการ
ปจจุบันใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
พรพิมล/แกไข 
๑๗ ก.ค. ๔๖ 

 
นิลวรรณ/ปาจรีย จัดทํา 

๑๘ ก.ค. ๔๖ 
 

สัญชัย/ปรับปรุง 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


