๗) โครงสร้าง/อานาจหน้าที่/อัตรากาลังปัจจุบัน
ขรก. ๒๘
พรก. ๒

สานักงานรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

ลจป. ๒
สภาการศึกษา

สานักงานปลัด
กระทรวง
ศึกษาธิการ

ขรก. ๑,๘๐๙
พรก. ๑๔,๓๑๘
ลจป. ๑,๔๓๔

มีอานาจหน้าที่
(๑) ศึกษา วิเคราะห จัดทาขอมูลเพื่อใชในการกาหนด
นโยบาย เปาหมายและผลสัมฤทธิข์ อง กระทรวง
(๒) พัฒนายุทธศาสตรการบริหารของกระทรวง
(๓) แปลงนโยบายเปนแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) จัดทางบประมาณและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
(๕) ดาเนินการเกีย่ วกับการตรวจราชการและการ
ตรวจสอบภายในราชการทั่วไปของกระทรวง
(๖) ดาเนินการเกีย่ วกับงานลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน
(๗) สงเสริมสนับสนุนงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย คณะกรรมการ การศึกษา
เอกชน คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา
(๘) สงเสริมประสานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ
การกีฬา เพื่อการศึกษาตลอดจนงานอืน่ ๆ ที่มิไดกาหนด
ใหเปนอานาจหนาที่ของสวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
(๙) ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
กระทรวง รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับงานความชวยเหลือ
และความรวมมือกับตางประเทศในสวนที่มิไดอยูใน
อานาจหนาทีข่ องส่วนราชการใด ในสังกัดกระทรวง
(๑๐) พัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานของกระทรวง
(๑๑) ดาเนินการเกีย่ วกับกฎหมายวาดวยการศึกษาและ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วของซึ่งมิไดอยูใน อานาจหนาที่ของ
สวนราชการใดในสังกัดกระทรวง
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดใหเปน
อานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ สานักงานปลัด
กระทรวงหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

สานักงาน
เลขาธิการ
สภาการศึกษา

ขรก. ๒๐๐
พรก.
ลจป. ๒๐

มีอานาจหน้าที่
(๑) จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษา
ทุกระดับ รวมทั้งจัดทาข้อเสนอนโยบายและแผน
ในการสนับสนุนทรัพยากรด้านการศึกษาของชาติ
(๒) ประสานการจัดทาข้อเสนอนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
(๓) วิจัยและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการศึกษาการพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้และภูมิปญั ญาของชาติ ตลอดจน
การรวบรวมและพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน
การศึกษาของชาติ
(๔) ดาเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
(๕) ดาเนินการเกีย่ วกับการให้ความเห็นหรือ
คาแนะนาในเรื่องกฎหมายทีเ่ กี่ยวกับการศึกษา
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ขรก. ๓,๙๔๔
พรก. ๑๔.๔๔๕
ลจป. ๑,๗๙๓

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขรก. ๑,๐๙๕
พรก. ๒๖
ลจป. ๒๒๘

มีอานาจหน้าที่
(๑) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา
มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และดาเนินการ
เกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓) พัฒนาระบบการบริหาร และส่งเสริม ประสานงาน
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ
การบริหารและการจัดการศึกษา
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๕) พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม
สนับสนุน และกากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มคี วาม
สามารถพิเศษ และประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษา
ขั้นพืน้ ฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอืน่ ของเขตพืน้ ที่การศึกษา
(๖) ดาเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

องค์การมหาชน:
องค์กรในกากับ:

๑ .สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.)
๒. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
๓. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
๑. สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
๒.สานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
๓. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
๔. สานักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.)

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ขรก. ๓๘๗
พรก. ๔๕
ลจป. ๓๔

มีอานาจหน้าที่
(๑) จัดทาข้อเสนอนโยบายและมาตรฐาน
การอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา
รวมทั้งดาเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับ
อุดมศึกษากับต่างประเทศ
(๒) จัดทาหลักเกณฑ์ และแนวทางการสนับสนุน
ทรัพยากร และการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน
(๓) ประสานและส่งเสริมการดาเนินงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา
รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผูม้ ีความสามารถ
พิเศษ ในระบบอุดมศึกษา และประสาน ส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
(๔) เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม
ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและ
วิทยาลัยชุมชน
(๕) ดาเนินการเกีย่ วกับการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง
การรวบรวมข้อมูลและจัดทาสารสนเทศด้าน
การอุดมศึกษา
(๖) ดาเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๗) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
ให้เป็นอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ
ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

ขรก. ๔๒๕
พรก. ๕๔
ลจป. ๗๔

มีอานาจหน้าที่
(๑) จัดทาข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรการอาชีวศึกษาทุกระดับ
(๒) ดาเนินการและประสานงานเกีย่ วกับมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดงบประมาณ
และสนับสนุนทรัพยากร
(๔) พัฒนาครูและบุคลากรการอาชีวศึกษา
(๕) ส่งเสริมประสานงานการจัดการอาชีวศึกษา
ของรัฐและเอกชน รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นและสถาน
ประกอบการ
(๖) ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการจัด
การอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
(๗) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศและการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการอาชีวศึกษาและฝึกอบรม
วิชาชีพ
(๘) ดาเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและดาเนินการ ตามที่
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็น
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือตามทีร่ ัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๖

โครงสร้างปัจจุบัน

กระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

องค์การมหาชน: สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (สคพ.),โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์,
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
องค์กรในกากับ: สานักงานเลขาธิการคุรุสภา, สานักงานส่งเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.),
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สานักงานลูกเสือแห่งชาติ(สลช.)

สานักงานรัฐมนตรี

คณะกรรมการ
ค

สานักงานปลัดกระทรวง

สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

สานักอานวยการ

สานักอานวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

สานักนโยบายและแผนการศึกษา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

สานักประเมินผลการจัดการศึกษา

สานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา

สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
คณะกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผล

สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักนิตกิ าร
คณะกรรมการ

สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

คณะกรรมการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

คณะกรรมการ
ค

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สานักอานวยการ

สานักอานวยการ

สานักอานวยการ

สานักการคลังและสินทรัพย์

สานักนโยบายและแผน
การอุดมศึกษา

สานักความร่วมมือเอกชน

สานักติดตามและประเมินผล
การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
คณะกรรมการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สานักมาตรฐานการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้

คณะกรรมการ
ค

สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
ศึกษา
สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิตกิ าร
สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา
สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการ
สานักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน
สานักประสานและส่งเสริมกิจการ
อุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและประเมินผล
อุดมศึกษา
สานักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
คณะกรรมการ
สานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

สานักทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน

สานักติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา
สานักนโยบายและแผน
การอาชีวศึกษา
สานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษา
สานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ
สานักวิจัยและพัฒนาการ
อาชีวศึกษา

๗

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

คณะกรรมการ
ค

๗) โครงสร้าง/อานาจหน้าที่/อัตรากาลังปัจจุบัน (กรณีกระทรวง)
กระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สานักงานรัฐมนตรี
สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา (สคพ.)

สานักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

สานักงานส่งเสริมสวัสดิการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (สกสค.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.)

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(สลช.)

คณะกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
คณะกรรมการ

สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

ส่วนราชการที่ไม่เป็นนิติบุคคลขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ส่วนราชการที่มีพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
องค์การมหาชน

๘

องค์กรในกากับ

