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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 
เป็นปีท่ี 58 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 
 

  มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.2546” 
 

  มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 

  มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
  (1) พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520 
  (2) พระราชบัญญัติระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 
  (3) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา พ.ศ. 2523 
  (4) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
  (5) พระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
  บรรดากฎหมาย กฎ ข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 
 

  มาตรา 4 ให้น ากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมาใช้ 
บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลม เว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

  มาตรา 5 กระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 

  มาตรา 6 ให้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   (1) ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลำง 
   (2) ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (3) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญำที่เป็นนิติบุคคล 
 

@@@  ///  กลาง  /  เขต  /  ญา  ////  @@@ 
 

  มาตรา 7 การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้ค านึงถึงคุณวุฒิ 1  
ประสบการณ์  2 มาตรฐานวิชาชีพ 3 ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ 4 และคุณภาพของงาน 5  แล้วแต่กรณี 
  การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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  มาตรา 8 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหา
อันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือหน่วยงานต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ
พระราชบัญญัตินี้ 
  กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด 1 
การจัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง 

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

-------------------------------- 
 
 

  มาตรา 9 ให้จัดระเบียบบริหารราชการในส่วนกลาง ดังนี้ 
  (1) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  (2) ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

@@@  ///  ปลัด  /  ขึ้นตรง  /  @@@ 
 

  มาตรา 10 การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้
มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   (1) ส านักงานรัฐมนตรี 
   (2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
   (3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   (6) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ส่วนราชการตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 

  มาตรา 11 การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา 10 ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
 

               ///  วุฒิ – การณ์  -  ฐาน  -  ชอบ  -  ภาพ  /// 
             มาตรา  7  น้ีก็น่าจะเล่นเอาเป็นขอ้สอบไดอี้ก  มีจุดเด่นคือ  มีชอ้ยทไ์วใ้หค้รบเสร็จ  เพียงแต่แต่งช๊อยทห์ลอก
มาเพียง  หน่ึงช๊อยทก์็เสร็จแลว้ส าหรับขอ้สอบหน่ึงขอ้  ท่องใหจ้  าไดทุ้กพยางคน่์ะครับ  ฝึกเรียงสลบัไป  สลบัมา  
ค  าตอบท่ีถูกก็ตาม  พรบ.ตวัเตม็นัน่หล่ะ         
                                                                                                    ข้อความทางกฎหมาย  เรียงล าดับตามความส าคัญ
ครับ 



3 
 

adisorn5301@hotmail.com 080 7596529 Review 14 July 2014 

  มาตรา 12 กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อ
รัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการก็ได้ 
  ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
 

  มาตรา 13 ในกรณีที่สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เสนอความเห็นหรือค าแนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นหรือค าแนะน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้เหมาะสมกับการศึกษา
ของชาติ 
 

  มาตรา 14 ให้มสีภาการศึกษา มีหน้าที่ 
   (1) พิจารณาเสนอแผนกำรศึกษำแห่งชำติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษา
ทุกระดับ 
   (2) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนตาม (1) 
   (3) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   (4) ด าเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตาม (1) 
   (5) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องกฎหมายและกฎกระทรวงที่เก่ียวกับการศึกษา 
  การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษา ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สภาการศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
  ให้คณะกรรมการสภาการศึกษา ประกอบด้วยรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ พระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์ 
ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่
น้อยกว่าจ านวนกรรมกำรประเภทอ่ืนรวมกัน 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของสภาการศึกษาและมีอ านาจ 
หน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำท าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการของสภาการศึกษา 
 
  มาตรา 15 ให้มคีณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจำรณำเสนอนโยบำยแผนพัฒนำมำตรฐำน 
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1และแผนการศึกษา
แห่งชาติ 2 การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอแนะใน
การออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
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  ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า
จ านวนกรรมกำรประเภทอ่ืนรวมกัน 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 11 โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
   

  มาตรา 16 ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศ
ทำงวิชำกำรของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอดทั้งให้มอี านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุน
ทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา ทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับแก่คณะรัฐมนตรี 
  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กร
เอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่า
จ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
   จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  
วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

  มาตรา 17 ให้มีคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐาน  
และหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
การส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา โดยค านึงถึงคุณภำพและควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพ และเสนอแนะในการออก
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน 
  เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา ให้
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนา และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  นอกจากหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
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  ให้คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่งจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้แทนองค์กร
เอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าจ านวน
กรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท าหน้าที่รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการตามมาตรา 11 โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

  มาตรา 18 สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาหรือคณะกรรมการก็ได้ 
   

  มาตรา 19 ส ำนักงำนรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
   

  มาตรา 20 ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวง เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจราชการ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 
  ในระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
นโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้ค าปรึกษาและแนะน าเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
  ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นการศึกษา วิเคราะห์ วจิัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร 
และการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือการเตรียมการ
รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ส าหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้ จ านวน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  การด าเนินการในเรื่องการตรวจราชการและการด าเนินการของคณะกรรมการต่างๆ ที่ก าหนดในมาตรานี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวงหรือส่วนราชการ หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่ง
ของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสายบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีสามารถด าเนิน
กิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น 
  

  มาตรา 21 ให้กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินควำมพร้อมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหน้าที่ในการประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา 
สอดคล้องกับนโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา 22 ในกรณีที่เขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรา 33 ไม่อาจบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบาง
ประเภทได้ และในกรณีการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาบางประเภท ส านักงานปลัดกระทรวงหรือ
ส านักงานต่างๆ ตามที่ก าหนดในส่วนที่ 3 อาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่า
ปริญญา เพ่ือเสริมการบริหารและการจัดการของเขตพ้ืนที่การศึกษาดังต่อไปนี้ก็ได้ 
  (1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์  
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ 
  (2) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
  (3) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส าหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ 
  (4) การจดัการศึกษาทางไกล และการจัดการศึกษาที่ให้บริการในหลายเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (5) การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาในรูปแบบวิทยาลัยชุมชนและรูปแบบอ่ืน 
  ส าหรับสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาซึ่งไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและ
มิได้มีกฎหมายอื่นก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานไว้โดยเฉพาะให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
  การจัดตั้ง การบริหารงาน สังกัดและการจัดประเภทของสถานศึกษาของรัฐระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญา ตลอดจนหลักเกณฑ์อ่ืนในการบริหารงานและการด าเนินการทางวิชาการ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ส่วนที่ 2 
การจัดระเบียบราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 

 
  มาตรา 23 กระทรวงศึกษาธิการมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ ก ากับ
การท างานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มี
เอกภาพสอดคล้องกัน รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตาม
แผนงานของกระทรวง 
   (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวง 
   ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ 
ราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ ในกรณีที่มีรองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วย
ปลัดกระทรวง หรือมีท้ังรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวง ให้รองปลัดกระทรวงหรือผู้ช่วยปลัดกระทรวงเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดกระทรวง 
   ให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานปลัดกระทรวง 
มีอ านาจหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงก าหนดหรือมอบหมาย 
 
  มาตรา 24 ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการเกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของกระทรวงและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้ 
เป็นหน้าที่ของส านักงานใดส านักงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 
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   (2) ประสานงานต่างๆ ในกระทรวง และด าเนินงานต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นงานที่ต้องปฏิบัติตามสายงาน 
การบังคับบัญชาอันเป็นอ านาจหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือก าหนดในกฎหมายอื่น 
   (3) จัดท างบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
   (4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่มิได้อยู่ในอ านาจของส่วนราชการอ่ืน 
   (5) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 
  มาตรา 25 ส านักงานปลัดกระทรวง อาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
   (1) ส านักอ านวยการ 
   (2) ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก 
บริหารงาน 
   ในกรณีที่มีความจ าเป็น ส านักงานปลัดกระทรวงอาจแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก  
(1) หรือ (2) ก็ได้ 
   ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการนั้นๆ 
โดยให้มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการตามวรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 
  มาตรา 26 ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวง และราชการที่
มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านักอ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
  ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวง ซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของ
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคล ซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวง 
ก าหนดให้มีขึ้นตามความจ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 
  ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และเป็นไปตาม
นโยบายและการสั่งการของปลัดกระทรวง 
 
 มาตรา 27 ให้มคีณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในส านักงานปลัดกระทรวงท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการดังกล่าว ทั้งนี้ จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ส่วนที่ 3 
การจัดระเบียบราชการในส านักงาน 

 
  มาตรา 28 ให้ส านักงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 10 
(3) (4) (5) และ (6) มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน และอาจแบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
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  (1) ส านักอ านวยการ 
  (2) ส านัก ส านักบริหารงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านัก 
บริหารงาน 
  ส านักงานใดมีความจ าเป็น อาจแบ่งส่วนราชการให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (1) หรือ (2) ก็ได้ 
  ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นของส่วนราชการนั้นๆ โดยให้
มีผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าส านักหรือส านักบริหารงาน หรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนตามวรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบปฏิบัติราชการ 
 
  มาตรา 29 ให้ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา 10 
(3) (4) (5) และ (6) มีเลขาธิการซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 30 เลขาธิการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการตามมาตรา 28 มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักงาน แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการ ก ากับการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส านักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในส านักงาน 
  (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของข้าราชการในส านักงาน ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาของหน่วยงาน 
  ให้เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตามมาตรา 10 (3) 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 10 (4) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาที่อยู่ใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามมาตรา 10 (5) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดท่ีเป็นนิติบุคคลที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาด้วย 
  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามมาตรา 10 (6) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ด้วย 
  ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้ให้มีรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
  ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการ หรือมีท้ังรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการให้รองเลขาธิการ
หรือผู้ช่วยเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากเลขาธิการ ให้รอง
เลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ และผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงานเลขาธิการ มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีเลขาธิการ
ก าหนดหรือมอบหมาย 
 
  มาตรา 31 ส านักอ านวยการมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของส านักงาน และราชการที่มิได้แยกให้เป็น
หน้าที่ของส านักงานหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ โดยมีผู้อ านวยการส านักอ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
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  ส านักบริหารงานเป็นส่วนราชการของส านักงานที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารงานทั่วไปของคณะกรรมการที่ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายหรือประสานงานหรือบริหารงานบุคคลซึ่งมีกฎหมายหรือกฎกระทรวงก าหนดให้มีขึ้นตามความ
จ าเป็นและสภาพของภารกิจของส านักบริหารงานนั้น 
  ส านักบริหารงานมีผู้อ านวยการส านักบริหารงานคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของส านัก
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายหรือมติของคณะกรรมการที่ส านักบริหารงานนั้นเป็นหน่วยธุรการ และเป็นไปตาม
นโยบายและการสั่งการของเลขาธิการที่เป็นผู้บังคับบัญชาของส านักบริหารงานนั้น 
 
  มาตรา 32 ให้มคีณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท า
หน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับบุคคล ซึ่งมีควำมบกพร่องทางร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถ
พ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส และมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศ
กระทรวงว่าด้วยการนั้น 
  ให้มคีณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำส ำหรับบุคคลซึ่งมีควำมสำมำรถพิเศษในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท าหน้าที่เป็นองค์กรส่งเสริมและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมี
ความสามารถพิเศษ และมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงว่าด้วยการนั้น 
  จ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 

หมวด 2 
การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

 
(ข้อเดิมตามกฎหมายฉบับเก่า  ยังไม่ตัดทิ้งเอาไว้ดูเปรียบเทียบ กับท่ีแก้ไขใน  ฉบับที่  2) 

 
  มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยค านึงถึง 1ปริมาณ
สถานศึกษา  2  จ านวนประชากร  3วัฒนธรรม และ 4 ความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วย  5 เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์การจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพการจัด
การศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้การให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาใดสามารถขยายการบริการออกไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนก็ได้ 
 

(ข้อความใหม่ตาม  ฉบับที่  2  เปรียบเทียบ  พินิจพิเคราะห์ทุกข้อความน่ะครับ) 
 

  มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
       “ 1 มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยค านึงถึงระดับ 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1    จ านวนสถานศึกษา   2 จ านวนประชากร  3   วัฒนธรรม  4  และความเหมาะสมด้าน
อ่ืน  5  ด้วย     เว้นแต่การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา  6 
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       2 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค ำแนะน ำของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
        3  ในกรณีท่ีสถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ 
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         4 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพ 
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจประกาศก าหนดให้ขยายการบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ ” 
 
  มาตรา 34 ให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ 
  (1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
  การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (1) ให้จัดท าเป็นประกาศกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วน
ราชการไว้ในประกำศกระทรวง ทั้งนี้ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  การแบ่งส่วนราชการภายในตาม (2) และอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  การแบ่งส่วนราชการตามวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34 (2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคล
เมื่อมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ความเป็นนิติบุคคลสิ้นสุดลง 
 
  มาตรา 36 ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมกำรและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่
ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุน
สถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา ผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครู และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 

             ข้อสอบปี 2555  จ าได้ม๊ัย  “  มาตรา 36 ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ” 
            คอมเม้นท์เพ่ิมเติม  คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  3  องค์กรและ  3  สมาคม  น่าจะเอา (ท้ายขอความมาสลับ
เป็น  ช๊อยท์หลอกมั้ย  น่าเล่นน่ะตรงนี้  เอาให้ชัวร์  อย่าอ่านแบบเบลอ  ๆ  ***  องค์กร ....  จะมาจากข้างนอกวงการวิชาชีพ  
***  สมาคม .......  จะมาจากข้างในแวดวงวิชาชีพ และผู้ปกครองและครู   **** 
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  มาตรา 37 ให้มสี านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ในการด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 36 และให้มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา 
  (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
  ส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นก าหนด
อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการไว้เป็นการเฉพาะการใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้ค านึงถึง
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 
  ในส านักงานตามวรรคหนึ่งจะให้มีรองผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากผู้อ านวยการเพ่ือช่วย
ปฏิบัติราชการก็ได้ 
  รองผู้อ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในส านักงาน มีอ านาจหน้าที่ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด
หรือมอบหมาย 
 
  มาตรา 38 ให้มคีณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
  จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการ
ด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ สถานศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาบางประเภทที่มีสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป อาจ
ก าหนดให้แตกต่างไปตามสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานตลอดทั้งความจ าเป็นเฉพาะของสถานศึกษาประเภทนั้นได้ 
ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
            ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยและศูนย์กำรเรียน 
 
 
 
 
 
 

                   องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ข้อความสุดท้าย  .....  และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ......  ไม่ใช่และผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  .....  เคยออกข้อสอบ  กาข้อสอบข้อนี้ผิด กัน
มาท่ัวบ้านทั่วเมืองแล้ว 
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  มาตรา 39 สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของ
ส่วนราชการนั้นๆ โดยให้มีผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการและของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ 
  (2) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  (3) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการของ
สถานศึกษาหรือส่วนราชการตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
  (4) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา 
  (5) อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
  (6) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภา
การศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย 
  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) จะให้มีรองผู้อ านวยการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการรองจาก
ผู้อ านวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือช่วยปฏิบัติราชการก็ได้ 
  สถานศึกษาและส่วนราชการตามมาตรา 34 (2) ใดที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่ก าหนดใน
กฎหมายหรือท่ีได้รับมอบหมายได้ อาจขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสถานศึกษาหรือส่วนราชการนั้นสังกัดเป็น
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างให้แทนเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะของงานที่จะให้
ปฏิบัติแทนได้ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ***  จะเป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา  ไม่เรื่องใดพอจะให้อภัย  แต่ถ้าไม่ถ่องแท้  2  มาตรานี้   
ผมไม่ให้อภัยน่ะผมโกรธน่ะ   
     2  มาตรานี้คือ   
           1.  มาตรา  27  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 6 ข้อ ( 6 วงเล็บ )   
มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
           2.  มาตรา  39  แห่ง  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา มี 6 ข้อ ( 6 วงเล็บ )  มีเนื้อหา
เกี่ยวกับภาพรวมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
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หมวด 3 
การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา 

ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
----------------------------------------------- 

 
  มาตรา 40 ระเบียบปฏิบัติราชการหรือระเบียบปฏิบัติงานของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกัดและท่ีเป็นสถานศึกษาในก ากับให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 
  การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นส่วนราชการ
และเป็นนิติบุคคลในสายการบังคับบัญชาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งสถานศึกษานั้น 
 
  มาตรา 41 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา 40 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในก ากับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาต่อ
คณะรัฐมนตรี 
  (2) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
  (3) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา
ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในก ากับ 
  (4) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่างๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมิใช่กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ 
 
  มาตรา 42 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยเรียก โดยย่อว่า ก.ม. ท าหน้าที่เป็นองค์กร
บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว 
 
  มาตรา 43 กระทรวงศึกษาธิการอาจขอให้กระทรวง ทบวง กรมอ่ืน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัดเสนอโครงการและแผนงานเกี่ยวกับการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
ตลอดจนรายละเอียดทางวิชาการ การเงิน สถิติ และเรื่องที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติงานในอ านาจหน้าที่ได้ 
 

หมวด 4 
การปฏิบัติราชการแทน 

------------------------------------- 
 

  มาตรา 44 ให้ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระจายอ านาจการบริหารและการ
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จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวมอบอ านาจให้แก่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความเป็นอิสระ 
และการบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ภายใต้หลักการ
บริหารงานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  (1) อ านาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการด าเนินการทางงบประมาณของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมตลอดถึงหลักการการให้สถานศึกษาหรือ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจท านิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 
  (2) หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยสัมพันธ์กับแนวทางที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
มอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งในการบังคับบัญชาส่วน
ราชการดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 
  ผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการส านักบริหารงานในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการต่างๆ อาจมอบอ านาจในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ หรือที่ได้รับมอบหมายตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จากส านักงานคณะกรรมการต่างๆ ไปยังผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการสถานศึกษาโดยตรงได้ 
ทั้งนี้ โดยจะต้องไม่ขัดต่อนโยบายหรือการสั่งการของกระทรวง หรือคณะกรรมการต้นสังกัด 
 
  มาตรา 45 อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอื่นที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
ใดในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้ก าหนด
เรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอ านาจไว้ ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นอาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระ การบริหารงานที่คล่องตัวในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บัญญัติในมาตรา 44 (1) และ (2) ดังต่อไปนี้ 
  (1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ หรือหัวหน้าส่วนราชการซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (2) ปลัดกระทรวงอาจมอบอ านาจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ชว่ยปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ อธิการบดีใน
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาในสังกัด หรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
  (3) เลขาธิการอาจมอบอ านาจให้รองเลขาธิการ ผู้ช่วยเลขาธิการ อธิการบดีในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาในสังกัด ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ว่าราชการจังหวัด 
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  (4) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 
  (5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ตนรับผิดชอบได้ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  (6) ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอ านาจให้ข้าราชการในสถานศึกษาหรือใน
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนได้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  (7) ผู้ด ารงต าแหน่ง (1) ถึง (6) อาจมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนได้ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท ำเป็นหนังสือ 
  คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดให้มีการมอบอ านาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบอ านาจให้ท านิติกรรม ฟ้อง
คดี หรือด าเนินคดีแทนกระทรวงหรือส่วนราชการตามมาตรา 10 หรือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบ
อ านาจให้ผู้มอบอ านาจหรือผู้รับมอบอ านาจตามวรรคหนึ่งต้องปฏิบัติก็ได้ 
 
  มาตรา 46 เมื่อมีการมอบอ านาจตามมาตรา 45 โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น 
และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีการมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตาม
มาตรา 45 (1) (2) หรือ (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจนั้นต่อไป ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินก็ได้ 
  ในการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้นทราบ ส่วนการมอบอ านาจให้แกบุ่คคลอ่ืน นอกจากรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว 
 
  มาตรา 47 ในการมอบอ านาจตามมาตรา 45 (1) ถึง (6) ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอ านาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจดังกล่าว 
เมื่อได้มอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจและให้มีอ านาจ
แนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 

หมวด 5 
การรักษาราชการแทน 

------------------------------------- 
 
  มาตรา 48 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการหลาย
คน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้
ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 
  มาตรา 49 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคนให้รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 
  มาตรา 50 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองปลัดกระทรวง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองปลัดกระทรวง
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าเลขาธิการหรือเทียบเท่าเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 
  มาตรา 51 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองเลขาธิการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองเลขาธิการหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งรองเลขาธิการคนใดคน
หนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการ หรือข้าราชการต าแหน่ง
เลขาธิการส านักหรือผู้อ านวยการส านักหรือเทียบเท่าขึ้นไปคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการอาจแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองเลขาธิการหรือเทียบเท่ามาเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 
 
  มาตรา 52 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักหลายคน ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แล้วแต่
กรณี แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในส านักซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารอง
ผู้อ านวยการส านักคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านัก หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งข้าราชการในส านักบริหารงานหรือส านักซ่ึงด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 
  มาตรา 53 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหลายคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งข้าราชการในเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่ารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
ต าแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 
  มาตรา 54 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการสถานศึกษาหลายคน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งข้าราชการใน
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
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  ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาด้วยโดย
อนุโลม 
 
  มาตรา 55 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบหมาย หรือมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบตัิราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอ านาจ ในกรณีที่มี
กฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารงต าแหน่งนั้นในการรักษาราชการแทนหรือ
ปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 
  มาตรา 56 การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนอ านาจของนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง เลขาธิการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าเลขาธิการ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่จะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืน เป็นผู้รักษาราชการแทนตามอ านาจหน้าที่ที่มี
อยู่ตามกฎหมาย 
  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งเข้ารับหน้าที่ 
 

บทเฉพาะกาล 
 
บทเฉพาะกาล มี  26 มาตรา  คือ  ตั้งแต่ มาตรา 57 ถึงมาตรา  82   
  
 *** ประกาศ 7 กรกฎาคม 2546 บังคับใช้ 7 กรกฎาคม 2546  *** 
 

                ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
                                      พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

                                                                                       นายกรัฐมนตรี 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชัพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการจ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของส่วนราชการต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจน เพ่ือมิให้การปฏิบัติงานซึ่งซ้อนทับกันระหว่างส่วนราชการของ
กระทรวง และจ าเป็นที่จะต้องจัดระบบบริหารราชการในระดับต่างๆ ของกระทรวงให้มีเอกภาพ สามารถด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายที่รัฐมนตรีก าหนดได้ ประกอบกับสมควรมีการก าหนด
ขอบข่ายของอ านาจหน้าที่และการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติ
ราชการในก ากับควบคุมดูและการปฏิบัติราชการของราชการ ซึ่งปฏิบัติในแต่ละระดับให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งมีลักษณะและวิธีปฏิบัติงาน 
ตลอดทั้งระบบบริหารงานบุคคลที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากการปฏิบัติราชการในกระทรวงอ่ืนๆ ในระบบราชการ
ปัจจุบันให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 
ฉบับที่  2  พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้  ณ  วันที่  12  กรกฏาคม  พ.ศ.  2553 
เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน 
--------------------------------------- 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 
       โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
       มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553” 
 
       มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
       มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
       “ มาตรา 33 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา  โดยค านึงถึงระดับ 
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1    จ านวนสถานศึกษา   2 จ านวนประชากร  3   วัฒนธรรม  4  และความเหมาะสมด้าน
อ่ืน  5  ด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 
        ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค ำแนะน ำของสภาการศึกษามีอ านาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
         ในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการ 
ก าหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
         ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาหรือมีเหตุผลความจ าเป็นอย่างอ่ืนตามสภาพ 
การจัดการศึกษาบางประเภท คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศก าหนดให้ขยายการบริการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาหนึ่งไปในเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ ” 
 
          มาตรา 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
           “ ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ว่าจะอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ” 
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  มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของสภาการศึกษา มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เพ่ือก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
         มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
( ประกาศ 22 กรกฎาคม 2553  บังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 ) 
   

______________________________________ 

 
หมายเหตุ :-   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขตพ้ืนที่
การศึกษาก าหนดให้แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัว
ในการบริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วง
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

 
 

 




