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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐
โดยที่ได้มีการรวมการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ภาครัฐและภาคเอกชน สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบกับการบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค กําหนดให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
และกําหนดตําแหน่งศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดเพื่อสามารถประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจ
ในเรื่ อ งการศึ ก ษาของประเทศ ตามคํา สั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
ดัง นั้น เพื่อ ให้เ กิด ความเหมาะสมกับ ตํา แหน่ง และเกิด ความสะดวก ความเป็น เอกภาพ
ของนโยบายการศึกษาเอกชน จึงให้ยกเลิกประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๖. ผู้ชว่ ยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๗. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๐. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๑. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๒. ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๔. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๕. เลขาธิการสภาการศึกษา
๑๖. รองเลขาธิการสภาการศึกษา
๑๗. ศึกษาธิการภาค

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

๑๘. รองศึกษาธิการภาค
๑๙. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๐. รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๑. ผู้เชี่ยวชาญสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอ หัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
๒๓. ศึกษาธิการจังหวัด
๒๔. รองศึกษาธิการจังหวัด
๒๕. ผู้อํานวยการสํานัก ผู้อํานวยการศูนย์ ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อํานวยการ กพร.
ผู้อํา นวยการสถานศึก ษา รองผู้อํา นวยการสถานศึก ษา และข้า ราชการระดับ ชํา นาญการขึ้น ไป
ในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๖. ผู้อํานวยการสํานักนิติการ นิติกร ในสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๗. ผู้อํ านวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษา รองผู้ อํา นวยการสํ านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน นิติกร และนักวิชาการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๒๘. ผู้ อํ า นวยการ และนั ก วิ ช าการศึ ก ษาในสํ า นั ก ตรวจราชการและติ ด ตามประเมิ น ผล
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๙. ผู้ อํ า นวยการกลุ่ ม งาน หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน นิ ติ ก ร นั ก วิ ช าการศึ ก ษา และข้ า ราชการ
ระดับปฏิบัติการขึ้นไปในสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓๐. ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ นิติกร นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี
ในสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
๓๑. ผู้อํานวยการ นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี ในสํานักงานการศึกษา
เอกชนอําเภอ
๓๒. ข้าราชการระดับชํานาญการขึ้นไปในสํานักงานศึกษาธิการภาค และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นหมวด ๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

