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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาที่ของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ดานวิชาการ
(ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็น การพัฒนาสาระหลักสูตร
ทองถิ่น
(ข) การวางแผนงานดานวิชาการ
(ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
(จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู
(ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
(ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
(ซ) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
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(ฌ) การนิเทศการศึกษา
(ญ) การแนะแนว
(ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
(ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
(ฐ) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น
(ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิช าการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
(ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา
(ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
(ด) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(๒) ดานงบประมาณ
(ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แลวแตกรณี
(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
(ค) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
(ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(จ) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ
(ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ
(ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ
(ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
(ฌ) การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
(ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฎ) การวางแผนพัสดุ
(ฏ) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่
ใชเงินงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แลวแตกรณี
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(ฐ) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
(ฑ) การจัดหาพัสดุ
(ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
(ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
(ด) การเบิกเงินจากคลัง
(ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน
(ถ) การนําเงินสงคลัง
(ท) การจัดทําบัญชีการเงิน
(ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(น) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
(๓) ดานการบริหารงานบุคคล
(ก) การวางแผนอัตรากําลัง
(ข) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ค) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
(ง) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน
(ฉ) การลาทุกประเภท
(ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข
(ฏ) การออกจากราชการ
(ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ
(ฑ) การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ และให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
(ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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(ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
(ด) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ต) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ถ) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต
(ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
(๔) ดานการบริหารทั่วไป
(ก) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
(ข) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
(ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
(ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
(ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(ช) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(ซ) การดําเนินงานธุรการ
(ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
(ญ) การจัดทําสํามะโนผูเรียน
(ฎ) การรับนักเรียน
(ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฒ) การทัศนศึกษา
(ณ) งานกิจการนักเรียน
(ด) การประชาสัมพันธงานการศึกษา
(ต) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
(ถ) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
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(ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
(ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
(น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน
ขอ ๒ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอ ๑ ใหคํานึงถึงหลักการ
ดังตอไปนี้
(๑) ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ที่จะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีดความสามารถ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับ
เรื่องที่จะกระจายอํานาจ
(๓) ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายดานการศึกษา
(๔) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา
(๕) มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพื้นที่
(๖) มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาใหมาก
ที่สุด เพื่อใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว
(๗) เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา
(๘) เพื่อใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง
ขอ ๓ การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กําหนดในขอ ๑ เรื่องใด
จะกําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาเปนผูรับ
มอบการกระจายอํานาจ ใหเปน ไปตามที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน แล ว แต ก รณี ประกาศกํ า หนด ทั้ ง นี้ ในประกาศดั ง กล า วอาจกํ า หนดให
ในระยะแรกมีการกระจายอํานาจเฉพาะบางเรื่อง หรือกําหนดการกระจายอํานาจใหเขตพื้นที่การศึกษา
หรือสถานศึกษาแตกตา งกัน ตามลั กษณะหรื อความพร อมและความเหมาะสมในการปฏิบัติ หนา ที่
รวมทั้ ง อาจกํ า หนดเงื่ อนไขที่ ตอ งปฏิ บัติ ใ นการดํ าเนิน การตามที่ไ ดรั บ มอบการกระจายอํา นาจได
แตจะตองปรับปรุงการกระจายอํานาจนั้นใหเพิ่มมากขึ้นตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตาม
หลักการในขอ ๒ สําหรับการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา อาจกําหนดใหการดําเนินการในเรื่อง
ใดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดวยก็ได

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เพื่ อประโยชนใ นการปฏิบั ติง านใหเ ปน ไปโดยถูก ต อง ปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร หรื อ
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน แล วแต กรณี อาจประกาศกํา หนดขอบเขตวิธี การ
ปฏิบัติงานตามที่มีการกระจายอํานาจ เพื่อใหคณะกรรมการเขตพื้น ที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือสถานศึกษาที่ไดรับมอบการกระจายอํานาจปฏิบตั ิได
ขอ ๔ ใหสํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
แล ว แต ก รณี มี ห น า ที่ ส นั บ สนุ น ส ง เสริ ม และกํ า กั บ ดู แ ลการกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและ
การจัดการศึกษา ดังตอไปนี้
(๑) สงเสริม สนับสนุน ใหมีการปฏิ บัติงานตามอํานาจหนาที่ที่ไดรั บการกระจายอํานาจ
อยางมีประสิทธิภาพ
(๒) จัดใหมีระบบการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการกระจาย
อํานาจ ใหเปนไปตามกฎหมาย
(๓) ใหขอเสนอแนะหรือ แนะนําการใชอํานาจ ตลอดจนมีอํานาจยับยั้งและแกไขการใช
อํานาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ใหเปนไป
ตามกฎหมาย
(๔) ศึกษา วิเคราะห เพื่อการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอํานาจการบริหารอยางตอเนื่อง
(๕) รายงานผลการดําเนินการกระจายอํานาจและเสนอแนะปญหาอุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษามีหนาที่สนับสนุน สงเสริม กํากับดูแ ล และ
ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดรับมอบการกระจายอํานาจ ใหเปนไปตามแนวทางที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานเห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจประกาศกําหนดให
รวมกลุมสถานศึกษาหลายแหงทั้งในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันหรือตางเขตพื้นที่การศึกษา เปนระบบ
เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อดําเนินการหรือชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่
ไดรับการกระจายอํานาจ โดยคํานึงถึงความพรอมของแตละสถานศึกษาดวย

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ขอ ๖ การกระจายอํ า นาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วิจิตร ศรีสอาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญ ญัติ
การศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ
ดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

