
 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒

 
 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เปนปที ่ ๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติทาํหนาที่รัฐสภา  ดังตอไปน้ี 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ใหจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังน้ี 

(๑) ระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง 

(๒) ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา 

้หนา   ๔๒
่เลม   ๑๓๖   ตอนท่ี   ๕๗    ก ราชกิจจานเุบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล  

แตไมรวมถึงการจัดการศึกษาที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงอื่นท่ีมีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ การแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติน้ี  โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 

(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(๓) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(๕) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สวนราชการตาม  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนกรมตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบบรหิารราชการแผนดิน” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  เสนอความเห็นหรือคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแลว  ใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาธกิารนําความเห็นหรือคําแนะนํามาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหเหมาะสมกับการศึกษา

ของชาติ” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖   

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๘ สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่ง

เร่ืองใด  หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด  อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภาหรือคณะกรรมการ

ก็ได” 

้หนา   ๔๓
่เลม   ๑๓๖   ตอนท่ี   ๕๗    ก ราชกิจจานเุบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในวรรคหาของมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“การดําเนินการในเร่ืองการตรวจราชการและการดําเนินการของคณะกรรมการตาง ๆ  ที่กําหนด

ในมาตราน้ีใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับของกระทรวงหรือสวนราชการ  

มติคณะรัฐมนตรี  หรือคําส่ังของนายกรัฐมนตร”ี 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความใน  (๕)  ของมาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๕)  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาแตไมรวมถึงสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันวิทยาลัยชมุชน” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา  ๒๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานท่ีมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มรีัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน  และอาจแบงสวนราชการ  ดังนี้ 

(๑) สํานักอํานวยการ 

(๒) สํานัก  สํานักบริหารงาน  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทยีบเทาสํานักหรือ

สํานักบริหารงาน” 

มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๙ ใหสวนราชการที่มีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ตามมาตรา  ๑๐  (๓)  (๔)  และ  (๕)  มีเลขาธิการซึ่งมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชา

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๐ เลขาธิการซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการตามมาตรา  ๒๘  มีอํานาจหนาท่ี  

ดังตอไปน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาํในสํานกังาน  แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนปฏิบัติการ  

กํากับการปฏิบัติงานของสวนราชการในสํานักงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์  รวมทั้งเรงรัดติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักงาน 

้หนา   ๔๔
่เลม   ๑๓๖   ตอนท่ี   ๕๗    ก ราชกิจจานเุบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เปนผูบงัคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรองจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและ

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของขาราชการในสํานักงาน  ตลอดจนการจัดทําแผนพฒันาของหนวยงาน 

ให เลขาธิการสภาการศึกษารับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ตามมาตรา  ๑๐  (๓) 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา  ๑๐  (๔)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษา

หรือในสถานศึกษาที่อยูในสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาดวย 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซ่ึงรับผิดชอบบังคับบัญชาสํานกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาตามมาตรา  ๑๐  (๕)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสถานศึกษาของรัฐในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย 

ในการปฏิบัติราชการของเลขาธิการตามมาตรานี้  ใหมีรองเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและ

ปฏิบัติราชการ  และจะใหมผีูชวยเลขาธิการเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการ  หรือมีทั้งรองเลขาธิการและผูชวยเลขาธิการ  

ใหรองเลขาธิการหรือผูชวยเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ

รองจากเลขาธิการ  ใหรองเลขาธิการ  ผูชวยเลขาธิการ  และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน

เลขาธิการ  มีอํานาจหนาที่ตามที่เลขาธิการกําหนดหรือมอบหมาย” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความใน  (๖)  ของมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“(๖)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  

เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เลขาธิการคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน  

“มาตรา ๔๐ การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จดัการศึกษาระดับปริญญาที่เปน

นิติบุคคลซึ่งสังกัดกระทรวง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 

้หนา   ๔๕
่เลม   ๑๓๖   ตอนท่ี   ๕๗    ก ราชกิจจานเุบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๔๔ ใหปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา

ทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยงัคณะกรรมการเขตพื้นที่

การศึกษา  และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไวเปนการเฉพาะ  ใหผูดํารงตาํแหนงดังกลาวมอบอาํนาจ

ใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู อํานวยการสถานศึกษา  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  

ใหคํานึงถึงความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา  ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา  ดังตอไปนี้ 

(๑) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนินการ

ทางงบประมาณของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผูอํานวยการสถานศึกษา  รวมตลอดถึง

หลักการการใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษามีอํานาจทํานิติกรรมสัญญาในวงเงิน

งบประมาณที่ไดรับอนุมติัแลว 

(๒) หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ  การพฒันา  และดําเนินการทางวินัยกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยสัมพันธกับแนวทางที่กาํหนดในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจและการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง  ใหเปนไปตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  อาจกําหนดใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมอบอํานาจใน

สวนที่เกี่ยวของกับภารกจิที่ตนรับผิดชอบไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผูอํานวยการ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงก็ได  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ผูดํารงตําแหนงใน

การบังคับบัญชาสวนราชการดงักลาวเปนผูกําหนด 

ผูอํานวยการสํานกับริหารงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  และผูอํานวยการสํานักบริหารงาน

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการตาง ๆ  อาจมอบอํานาจในสวนที่เกี่ยวกับภารกิจที่ตนรับผิดชอบ  หรือ

ที่ไดรับมอบหมายตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ  จากสํานักงานคณะกรรมการตาง ๆ  ไปยังผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น

ที่มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตรงได  ทั้งนี้  โดยจะตองไมขัดตอนโยบายหรือการสั่งการ

ของกระทรวง  หรือคณะกรรมการตนสังกัด” 
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มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความใน  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหใชความตอไปน้ีแทน  

“(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

ศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง  เลขาธิการ  หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิการบดี  หรือ

ผูวาราชการจังหวัด 

(๒) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง  ผูชวยปลัดกระทรวง   เลขาธิการ  

หัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๓) เลขาธิการอาจมอบอํานาจใหรองเลขาธิการ  ผูชวยเลขาธิการ  หัวหนาสวนราชการ

ซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิการบดี  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานหรือผูดํารงตําแหนง

เทียบเทา  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ผูอํานวยการสถานศึกษา  หรือผูวาราชการจังหวัด” 

มาตรา ๑๗ ในระหวางที่ยงัไมมีกฎหมายวาดวยการอุดมศกึษาหรือกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ยังคงปฏิบัติหนาที่อยูตอไปจนกวาจะมคีณะกรรมการการอุดมศึกษา

และหนวยธุรการตามกฎหมายวาดวยการอุดมศึกษาหรือกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม  

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

ผูรับสนองพระราชโองการ

พลเอก  ประยุทธ  จันทรโอชา

นายกรฐัมนตรี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้ คือ  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย

วาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือกําหนดโครงสรางและตําแหนงตาง ๆ  ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาที่ที่เปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการจัดระบบการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ  จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้
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