
   
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
….......................................... 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและต าแหน่งของ
ส่วนราชการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และข้อ ๔ (๑)  
ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออก
ประกาศกระทรวง  ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ 
   ข้อ ๒  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                              ๒.๑  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒)  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓)  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔)  ที่ปรึกษาส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕)  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๖)  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗)  เลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(๘)  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๙)  ศึกษาธิการภาค 
(๑๐) รองเลขาธิการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                     (๑๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๑๒) รองศึกษาธิการภาค 

                                     (๑๓) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
                                     (๑๔) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

(๑๕) ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
                                     (๑๖) ผู้อ านวยการส านักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                     (๑๗) ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
                                     (๑๘) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 

 

/(๑๙) ผู้อ านวยการ... 
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      (๑๙) ผู้อ านวยการส านักนิติการ  
                                     (๒๐) ศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๒๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมกิจการการศึกษา 
                                     (๒๒) รองศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๒๓) ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                 (๒๔) ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา  
ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                 (๒๕) ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการและกิจการนักเรียน ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ
นักเรียน 
                 (๒๖) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน 
                                     (๒๗) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                     (๒๘) ผู้อ านวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๒๙) ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                   (๓๐) ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
                                     (๓๑) ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                     (๓๒) ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน   

                                      (๓๓) ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน   
                                     (๓๔) หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๕) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๖) หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๓๗) หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษาและกิจการนักเรียน กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                                     (๓๘) นักวิชาการศึกษากลุ่มมาตรฐานการศึกษาและกิจการนักเรียน กลุ่มโรงเรียนนโยบาย
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
                                     (๓๙) นักวิชาการศึกษา กลุ่มกิจการนักเรียน  กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน     
                                     (๔๐) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
                                     (๔๑) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

                                     (๔๒) นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                     (๔๓) นักวิชาการศึกษา กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
 
 /(๔๔) นักวิชาการ... 



3 
 

                                    (๔๔) นักวิชาการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๕) นักทรัพยากรบุคคล ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
                                    (๔๗) นิติกร ส านักนิติการ 
                                    (๔๘) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการภาค 
                                    (๔๙) นิติกร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
                                    (๕๐) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา ส านักการลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  
                                    (๕๑) เจ้าพนักงานธุรการ  ส านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
                                    (๕๒) เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
                            2.๒  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                   (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            (๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            (๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            (๕) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
           (๖) ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจการนักเรียน 
            (๗) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 

    (๘) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
            (๙) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
              (๑๐) ผู้เชี่ยวชาญส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           (๑๑) ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
           (๑๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
            (๑๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา 
          (๑๔) นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๕) นิติกร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๖) นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
          (๑๗) นักประชาสัมพนัธ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
           (๑๘) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
           (๑๙) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            (๒๐) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา   
หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
                            ๒.๓  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
 

/(๖) ผู้อ านวยการ... 
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(๖) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
(๗) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๘) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

    (๙)   ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือ 
งานอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 

       ๒.๔  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        (๑) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๓) ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๔) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๕) ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
(๖) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๗) ผู้อ านวยการส านักนิติการ 
(๘) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
(๙) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา 
(๑๐) ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
(๑๑) รองผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
(๑๒) นักวิชาการศึกษาส านักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
(๑๓) ครู อาจารย์ ที่ปรึกษาและบุคลากรทางการศึกษาหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการ    

นักเรยีน หรือฝ่ายวินัย หรือฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา 
ข้อ ๓  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้  

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                            ๓.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
             (๒) รองผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกองนิติการ 
                                   (๔) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
                             ๓.๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
            (๑) ผู้อ านวยการส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก 
            (๒) ผู้อ านวยการส านักบริการสวัสดิการสังคม 
            (๓) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ – ๑๒ 

    (๔) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก   
            (๕) ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน 
            (๖) ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
                                   (๗) ผู้อ านวยการส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ส านักบริการสวัสดิภาพสังคม 
                                   (๘) ผู้ปกครองสถานแรกรับเด็ก/ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์/ผู้ปกครองสถานคุ้มครอง 
สวัสดิภาพ/ผู้อ านวยการสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู/ผู้อ านวยการสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ/หัวหน้าบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจังหวัด 
                              ๓.๓ ส านักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว                                 
                                    ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 /๓.๔ ส านักงาน... 
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                            ๓.๔ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
                                   (๑) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก 
                                   (๔) ผู้อ านวยการกลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ข้อ ๔  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตนิักเรียนและนักศึกษา  

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                
(๔) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๕) ปลัดจังหวัด 
(๖) ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(๗) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(๘) หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
(๙) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๑๐) ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
(๑๑) จ่าจังหวัด 
(๑๒) ป้องกันจังหวัด 

                               (๑๓) ท้องถิ่นจังหวัด 
                               (๑๔) นายอ าเภอ 
                               (๑๕) ปลัดอ าเภอ 

ข้อ ๕  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาชน 
(๒) รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๓) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน 
(๔) ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน 
(๕) ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
(๖) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๗) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง 

เด็กและเยาชน 
(๘) เลขานุการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(๙) นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

     (๑๐) นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                 (๑๑) พยาบาลวิชาชพี สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                (๑๒) พนักงานคุมประพฤติ สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
                 (๑๓) นักจิตวิทยา สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
 

/ข้อ ๖  ให้ข้าราชการ... 
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ข้อ ๖  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

    (๑)  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
    (๒)  ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ และผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
    (๓)  ผู้อ านวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ – ๑๒ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
    (๔)  หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
    (๕)  นักวิชาการศึกษาสาธารณสุขระดับปฏิบัติการข้ึนไป กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ   

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชนของศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ สังกัดกรมอนามัย         
        (๖)  นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ส านักส่งเสริมสุขภาพ   
ส านักสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
        (๗)  นักวิชาการสาธารณสุขระดับปฏิบัติการขึ้นไป  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ   
ส านักสาธารณสุขจังหวัด 
        (๘)  ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน 
        (๙)  นักจิตวิทยา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๐) นักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๑) นักจิตวิทยา ส านักส่งเสริมสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต 
                                    (๑๒) นักสังคมสงเคราะห์ ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต สังกัดกรมสุขภาพจิต 

ข้อ ๗  ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
                             ๗.๑ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
                                   (๑) วัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด 
                                   (๒) ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด 
                                   (๓) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมทุกจังหวัด 
                             ๗.๒  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๑) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๒) รองอธิการที่ดูแลงานกิจการนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๓) คณบดี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๕) รองคณบดี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๖) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                                   (๗) คร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือฝ่ายกิจการนักเรียน 
หรือฝ่ายกจิการนักศึกษา หรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
   ข้อ ๘  ให้ข้าราชการ ผู้บริหารและพนักงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้                  
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 
 /(๔) ผู้อ านวยการ... 
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(๔) ผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๕) รองผู้อ านวยการส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๖) ผู้อ านวยการกอง ผู้อ านวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร และเลขานุการ 

ส านักวัฒนธรรม กีฬา  และการท่องเที่ยว 
(๗) หัวหน้าศูนย์เยาวชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๘) หัวหน้าห้องสมุดประชาชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
(๙) หัวหน้าศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 

       (๑๐) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สังกัดส านักการแพทย์ 
        (๑๑) ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด สังกัดส านักอนามัย 
      (๑๒) ผู้อ านวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ส านักอนามัย 
       (๑๓) ผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 

(๑๔) รองผู้อ านวยการส านักเทศกิจ 
      (๑๕) หัวหน้าฝ่ายตรวจและปฏิบัติการ กองตรวจและปฏิบัติการพ้ืนที่ 1, 2, 3 ส านักเทศกิจ 
       (๑๖) หัวหน้าฝ่ายนโยบายผู้บริหารและกิจการพิเศษ กองตรวจและปฏิบัติการพ้ืนที่ 1, 2, 3  
ส านักเทศกิจ 
       (๑๗) หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร ส านักเทศกิจ 
      (๑๘) เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญการ ส านักเทศกิจ 
       (๑๙) พนักงานเทศกิจช านาญงาน ส านักเทศกิจ 
       (๒๐) พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ส านักเทศกิจ 
       (๒๑) นิติกรช านาญการ ส านักเทศกิจ 
     (๒๒) นิติกรปฏิบัติการ ส านักเทศกิจ 
       (๒๓) ผู้อ านวยการเขต  
       (๒๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต 
      (๒๕) หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขต 
      (๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ส านักงานเขต 
      (๒๗) เจ้าพนักงานเทศกิจช านาญการ ส านักงานเขต 
       (๒๘) เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ ส านักงานเขต 
      (๒๙) พนักงานเทศกิจช านาญงาน ส านักงานเขต 
       (๓๐) พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ส านักงานเขต 
       (๓๑) นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานเขต 
       (๓๒) นิติกรช านาญการ ส านักงานเขต 
      (๓๓) นิติกรปฏิบัติงาน ส านักงานเขต 
       (๓๔) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
       (๓๕) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
       (๓๖) ผู้อ านวยการส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักการศึกษา 
       (๓๗) เลขานุการส านัก และผู้อ านวยการกอง ส านกัการศึกษา 
       (๓๘) หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักการศึกษา 
       (๓๙) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาผู้น าลูกเสือและยุวกาชาด ส านักการศึกษา 
      (๔๐) หัวหน้าค่ายลูกเสือ กรุงเทพมหานคร 
      (๔๑) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 /(๔๒) รองผู้อ านวยการ… 
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      (๔๒) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

       (๔๓) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอื่นใด
ที่มีลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๙  ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๔) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๕) นายกเทศมนตรี 
(๖) รองนายกเทศมนตรี 
(๗) ปลัดเทศบาล 
(๘) รองปลัดเทศบาล 
(๙) นายกเมืองพัทยา 

          (๑๐) รองนายกเมืองพัทยา 
                 (๑๑) ปลัดเมอืงพัทยา 
                 (๑๒) รองปลัดเมืองพัทยา 
                 (๑๓) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (๑๔) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

                 (๑๕) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

                 (๑๖) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
                 (๑๗) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 

                 (๑๘) ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

          (๑๙) รองผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

          (๒๐) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

          (๒๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

          (๒๒) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

          (๒๓) ครูที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา 

หรือ งานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 

          (๒๔) เจ้าหน้าทีส่ันทนาการ 
     ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

                 (๑)  อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 

                 (๒)  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

                  (๓)  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

                  (๔)  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจ าวิทยาเขต 

                               (๕)  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 

                               (๖)  หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพ และวินัยนักศึกษา 

                               (๗)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

                               (๘)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ฝ่ายพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน 
 
 /(๙) หัวหน้างาน... 
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                               (๙)  หัวหน้างานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน     
                               (๑๐) ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายกิจการนักเรียน  
หรือฝ่ายกิจการนักศึกษาหรืองานอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกัน 
                    ข้อ ๑๑  ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติซึ่งด ารงต าแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

                        (๑)  ผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

                        (๒)  รองผู้ก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

                        (๓)  สารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการต ารวจนครบาล 

                        (๔)  รองสารวัตรกองก ากับการกองก ากับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี กองบัญชาการ 

ต ารวจนครบาล 

                        (๕)  หัวหน้าสถานีต ารวจภูธร  
                        (๖)  รองผู้ก ากับการป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 
                        (๗)  สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

                        (๘)  รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

        ผู้ที่ด ารงต าแหน่งตามประกาศนี้ ก่อนจะปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูง ต าแหน่งบริหารระดับต้น 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
   
           ประกาศ ณ วันที่     มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

    
       
 
 
 
 
 
 

 

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 


