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กฎกระทรวง
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรีว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธ
ศาสตร การแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติ ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ จัดทํางบประมาณและบริหารราชการประจําทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเปาหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทําขอมูลเพื่อใชในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
กระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จัดทํางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการและการตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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(๗) สงเสริมสนับสนุน งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ
การศึก ษาเอกชน คณะกรรมการขา ราชการครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษา และสถาบัน พั ฒนาครู
คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(๘) สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา เพื่อการศึกษา ตลอดจน
งานอื่น ๆ ที่มิไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
(๙) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวง รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับ
งานความชวยเหลือและความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใด
ในสังกัดกระทรวง
(๑๐) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของกระทรวง
(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวของซึ่งมิไดอยูใ น
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
สํานักงานปลัดกระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดังตอไปนี้
(๑) สํานักอํานวยการ
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(๔) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
(๕) สํานักความสัมพันธตางประเทศ
(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๗) สํานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล
(๘) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
(๙) สํานักนิติการ
(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๑๑) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอ ๔ สวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) สํานักอํานวยการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
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(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานปลัดกระทรวง
รวมทั้งการจัดระบบการอํานวยการและการประสานราชการของผูบริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง
(ข) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบงาน การบริ ห ารงานบุ ค คล การพั ฒ นา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลขององคกร การบริหารงานการคลังและสินทรัพยของกระทรวงและ
สํานักงานปลัดกระทรวง
(ค) ประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ก ารปฏิ บั ติ ร าชการของกระทรวงและสํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวง
(ง) ประสานงานกั บ หน ว ยงานทั้ ง ภายในและภายนอกกระทรวงในงานที่เ กี่ ย วกั บ
การศึกษาแหงชาติหรืองานอื่นที่เกี่ยวของซึ่งเปนงานที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการใดใน
สังกัดกระทรวง
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนแมบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวง รวมทั้งวางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาของ
กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายและแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของรัฐ
(ข) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) สนับสนุน และใหคํ าปรึก ษาแนะนําด านเทคโนโลยีสารสนเทศแก สวนราชการ
ในสังกัดกระทรวง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา
(ง) พัฒนาระบบคลังขอมูล และฐานขอมูลสารสนเทศ รวมทั้งเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปนศูนยกลางขอมูลของกระทรวง
(จ) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวง
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
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(๓) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนศูนยกลางในการประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
สําหรับหนวยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(ข) จัดทํานโยบาย แผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อให
เปนไปตามแผนและแนวทางในการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(ง) สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสื่อที่ใชในการพัฒนา
(จ) พัฒนาระบบและมาตรฐานการฝกอบรม
(ฉ) จัดทําฐานขอมูลในการพัฒนา
(ช) สงเสริมและประสานงานเครือขายการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา
(ซ) ประสานการระดมทรัพยากรและแสวงหาความรวมมือจากหนวยงาน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(ฌ) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาในสวนที่เปน
การทดลองนํารอง หรือการพัฒนา
(ญ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๔) สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยลูกเสือ ขอบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง
(ข) สงเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห วิจัยเพื่อการพัฒนานักเรียนนักศึกษา โดยผาน
กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด
(ค) สงเสริมการปองกัน แกไข และคุมครองความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
(ง) สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิของ
นักเรียนนักศึกษา
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๕) สํานักความสัมพันธตางประเทศ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ประสานการดําเนินงานดานการตางประเทศของกระทรวงกับองคกรที่เกี่ยวของทั้งใน
และตางประเทศ
(ข) จัดทํานโยบายและแผนความรวมมือและงบประมาณดานการตางประเทศ
(ค) จัดทําฐานขอมูลกลางดานการตางประเทศที่เกี่ยวกับการศึกษา
(ง) ประสาน สงเสริม สนับสนุน พัฒนา ใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําดานการศึกษา
กับตางประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมีศักยภาพในการเปนศูนยกลางทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาค
(จ) ประสานการระดมทรัพยากรและความรวมมือระหวางประเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของกระทรวง รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการเพื่อรวมเปนคณะกรรมการดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานระหวางประเทศ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหนาที่ตามที่
บัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตั ิงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สํานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ดําเนิน การเกี่ ยวกั บงานเลขานุ การของคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวง
(ข) ศึกษา วิเคราะหขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ จัดทําแผนการ
ตรวจราชการ และดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ
ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
(ค) วิ จั ย และพั ฒ นาระบบ และประสานเครื อ ข า ยการตรวจราชการ การติ ด ตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวง
(ง) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๘

(๘) สํานักนโยบายและยุทธศาสตร มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายการใหบริการ กําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
แผนงบประมาณ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งจัดทํานโยบาย แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง
(ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและจัดทําสถิติ ประมวลผลขอมูล ดัชนีดานการบริหารจัดการศึกษา
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับความรวมมือดานเงินกูยืมตางประเทศ
(ง) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตามนโยบายพิเศษ นโยบายเรงดวน
งานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา
(จ) สงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหคําปรึกษาแนะนําวิชาการดานการจัดการศึกษา
การวางแผนการงบประมาณ การติดตามประเมินผล การรายงานผลและประสานการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในกระทรวงและในสํานักงานปลัดกระทรวงใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๙) สํานักนิติการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห และกําหนดแนวทางการบังคับ ใชกฎหมาย กฎและระเบียบที่
เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติราชการของกระทรวง รวมทั้งใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของสวนราชการ และหน วยงานทางการศึ กษาในสังกั ดกระทรวงและหนวยงานอื่ น
ที่เกี่ยวของ
(ข) ดําเนิน การเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(ค) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของกระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง
(ง) ดําเนินการทางวินัย การอุทธรณและรองทุกข การรองเรียนและขอความเปนธรรม
ของขาราชการและลูกจางในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและสวนราชการที่เกี่ยวของ
(จ) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษากฎหมายของ
กระทรวง

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๐๐ ก

หนา ๑๕
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(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๐) สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) จัดทําขอเสนอนโยบาย แผน และหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทั้งประสานความรวมมือและความชวยเหลือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตางประเทศ
(ข) สงเสริม และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ค) สงเสริม สนับสนุน ประสานงาน ระดมทรัพยากร พัฒนาแหลงการเรียนรู ศูนยการเรียน
และพัฒนาบุคลากรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเครือขาย รวมทั้งกํากับ ดูแ ล
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ง) สงเสริม ผลิต พัฒนา เผยแพรการเรียนรูแ ละใหบริการดานวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งบริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษาและสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา
(จ) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ สงเสริม สนับสนุน และ
ประสานความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ฉ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
(๑๑) สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(ก) เปนหนวยงานในการสงเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนและดําเนินการใหมี
การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาเอกชน
(ข) เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน กําหนดกฎ ระเบียบ และ
เกณฑมาตรฐานกลางในการจัดการศึกษาเอกชน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ การประกัน
คุณภาพ การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเอกชน
(ค) ดําเนิน การเกี่ยวกั บกองทุน ทางการศึกษาเอกชน การอุดหนุ น การศึก ษาเอกชน
การคุม ครองการทํางาน สิทธิประโยชนของครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาเอกชน
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(ง) เปนศูนยสงเสริมสนับสนุนขอมูลและทะเบียนกลางทางการศึกษาเอกชน ตลอดจน
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
(จ) ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บหรื อ สนับ สนุ น การปฏิ บั ติง านของหน ว ยงานอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริ หารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ บั ญ ญั ติ วา การแบง ส ว นราชการภายใน
สว นราชการในสว นกลางของกระทรวงศึก ษาธิก าร ใหออกเปน กฎกระทรวง และใหร ะบุอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย และโดยที่ไดมีการยกเลิกสถาบัน พัฒนาผูบริหารการศึกษา
และจัด ตั้ง สถาบั น พั ฒนาครู คณาจารย และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเปน สว นราชการภายในสํา นัก งาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทําหนาที่พัฒนาและสงเสริมคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอันจะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติดังกลาว สมควรแบงสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ และระบุ
อํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

