
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

            อ.พ. ๑๖/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 

และน า เสนอข้ อมู ลส าคัญ ที่ จ า เป็ นต่ อการพิ จารณ า ร่ างพระราชบัญ ญั ติ แก้ ไข เพ่ิ ม เติ มค าสั่ ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น  
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มิถุนำยน  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวบุษกร  วิทยานุกรณ ์ นิติกรช านาญการ 
 นางกิตติมา  อรณุพูลทรัพย ์ วิทยากรช านาญการ 
 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวอลงกรณ์  ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 
ผลิตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๖๖  
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 

 

http://www.senate.go.th/


สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวเิคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  ........................................................................  ๑ 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพ่ิมเตมิค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  ........................................................................  ๗ 

 ๓. ตารางเปรียบเทียบค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทีม่ีการแก้ไข)  
กับร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... (สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  ........  ๒๗ 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... (สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแล้ว) 

 ๑. การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  .................................  - ๑ - 

 ๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพ่ิมเตมิค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  ...................................................................  - ๓ - 

 ๓. คณะกรรมการศกึษาธกิารจงัหวดั (กศจ.) .................................................................................  - ๖ - 

 ๔. คณะอนกุรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา  
ประจ าเขตพ้ืนที่การศกึษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา)  ......................................................  - ๘ - 

 ๕. ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอ านาจการบริหารงานบคุคล ของส านักงานศกึษาธกิารจงัหวดั  
ที่มีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ...........................................................  - ๑๑ - 



สารบัญ (ตอ่) 

หน้า 

ภาคผนวก 

 : ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๐๕๑ ลงวนัที่ ๒๗ มิถนุายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา ........................................................................................................  (๑) 

 : ร่างพระราชบัญญัตแิก้ไขเพ่ิมเตมิค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ  
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... (สภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  .........  (๙) 

 : บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญ 
ของรา่งพระราชบัญญตัแิก้ไขเพ่ิมเติมค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... .....................................................................  (๑๔) 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติมค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ .ศ . .... ซึ่ งคณะรัฐมนตรี  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เป็นผู้ เสนอ  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วัน พุธที่  ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ พิจารณาและลงมติ ในวาระที่หนึ่ งรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพือ่พิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

  หลักการ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดให้ กศจ.๑ มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 

                                        
๑  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 (๒) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการเสนอความเห็น เกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติมข้อ ๘ (๕) วรรคสอง) 
 (๓) ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ กศจ. และ อกศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 
 (๔) ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  
เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
 (๕) ยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  
กศจ. โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี  
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง  (ยกเลิก 
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๓) 
 (๖) ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการค รู 
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอ านาจให้กับศึกษาธิการจังหวดัเปน็ผูป้ฏบิตัริาชการแทน 
(เพิ่มเติมข้อ ๑๔ วรรคสี่) 
 (๗) ก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา ๙) 

 
 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

เหตุผล 
โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการการศึกษา 
ของประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการและกลไกดังกล่าว  
มีลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ กศจ. ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อ านาจ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ 
ต่ออ านาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อบุคลากร คุณภาพการปฏิบัติงานและ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
กับปัญหา เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการกระ
จายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางความคิดอย่างรุนแรงและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร สมควรแก้ไขค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ   

สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการแก้ไขเพ่ิมเติม
หลักการโดยให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๒๗ และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของวุฒิสภา จึงขอส่งหลักการที่ได้แก้ไขมา  
เพื่อพิจารณา 
 
 
 
 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแล้ว มีเน้ือหารวมจ านวน ๑๒ มาตรา 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ร่างมาตรา ๒) 
 ๒. ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดโดยให้อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 
 ๓. ก าหนดให้หน้าที่และอ านาจของ กศจ. ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา  
ในส่วนภูมิภาค โดยยกเว้นไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๕) วรรคสอง) 
 ๔. ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  
ของ กศจ. และ อกศจ. (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 
 ๕.ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนไม่เกิน ๓ คน 
(ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒)  
 
 
 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 ๖. ก าหนดให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔)๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาแล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๓) 
 ๗. ก าหนดให้การมอบอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป
งบประมาณ ทรัพย์สิน ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนั้น โดยไม่ให้ใช้บังคับ 
ถึงการบริหารงานบุคคล ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้
ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๔) 
 ๘. ก าหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุม ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และก าหนดให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ให้
เสร็จสิ้นภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๙)  

                                        
๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) 
บัญญัติว่า 

 “มาตรา ๕๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ 
มาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 (๓)  การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามมาตรา ๓๘ ข. (๕) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

 (๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

ฯลฯ     ฯลฯ” 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 ๙. ก าหนดให้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใด อ้างถึง กศจ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึง  
อ.ก.ค.ศ.  เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา ๑๐) 
 ๑๐. ก าหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของ กศจ.  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ค้างการด าเนินการอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ด าเนินการ
ต่อไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ จนกว่าจะมี อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๑๑) 
 ๑๑. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(ร่างมาตรา ๑๒) 
 

________________ 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
โดยที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการการศึกษาของ
ประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการและกลไกดังกล่าว  
มีลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ กศจ. ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อ านาจ  
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบ  
ต่ออ านาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อบุคลากร คุณภาพการปฏิบัติงานและ
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง
กับปัญหา เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางความคิดอย่างรุนแรงและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร สมควรแก้ไขค าสั่งหัวหน้า  
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง 

 ๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

  ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เสนอโดย นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย 
กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้เข้าสู่การพิจารณา 
ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่  
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมเห็นชอบให้น าร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันอีก ๖ ฉบับ  
ขึ้นมาพิจารณาไปในคราวเดียวกัน ได้แก่ 

   (๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเ พ่ิมเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิ ภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
   (๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. …. เสนอโดย นายประกอบ รัตนพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
   (๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เสนอโดย นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย 
กับคณะ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
   (๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เสนอโดย รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคก้าวไกล กับคณะ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ – ๑๑ ในหน้าที่ ๑๖ – ๑๘ 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. . . . .  เสนอโดย นายเกษม ศุภรานนท์  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
พรรคพลังประชารัฐ กับคณะ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
   (๖) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เสนอโดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคชาติไทยพัฒนา กับคณะ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

  ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

   ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ได้แถลงถึงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
พ.ศ. .... ทั้ง ๗ ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 

   ๑) นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ได้แถลงหลักการ
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
    หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ก าหนดให้ กศจ.๒ มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 

                                        
๒  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    (๒) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน  
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.๓ เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติมข้อ ๘ (๕) วรรคสอง) 
    (๓) ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ กศจ. และ อกศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 
    (๔) ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึ กษาธิการจังหวัด  
เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนสามคน (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
    (๕) ยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.  
(ยกเลิกข้อ ๑๓) 
    (๖) ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอ านาจให้กับศึกษาธิการจังหวัด  
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมข้อ ๑๔ วรรคสี่) 
    (๗) ก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป 
ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา ๙) 
 

                                        
๓  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   ส าหรับเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้ มีดังนี้ โดยที่หัวหนา้คณะรกัษาความสงบแหง่ชาติ
ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดมาตรการและกลไกเพ่ือแก้ไขปัญหา 
การจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน ซึ่งมาตรการ 
และกลไกดังกล่าวมีลักษณะรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ กศจ. ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
อ านาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  
ส่งผลกระทบต่ออ านาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อบุคลากร คุณภาพการปฏิบัติงานและ 
การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของชาติถูกลดทอนลง ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับปัญหา เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ และเกิดความล่าช้ าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการ 
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางความคิดอย่างรุนแรงและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร สมควรแก้ไขค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝ่ายเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้ 

   นอกจากนี้ ผู้อภิปราย ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
   (๑) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักในการบริหารราชการบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนภูมิภาค ๓ ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
โดยก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (๒) การยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น เพ่ือเป็นการคืนอ านาจการบริหารงานบุคคลจาก
ศึกษาธิการจังหวัดให้กลับไปยังคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม 



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ของบุคลากรในพ้ืนที่ อีกทั้งเพื่อเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจไปสู่ภูมิภาค โดยที่การด าเนินการตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการบริหารจัดการการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคเป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเกิดปัญหาในเรื่องความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานที่เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 

   ๒) นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลง
หลักการและเหตุผลพร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
  (๑) ยกเลิกอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนในการแต่งตั้ง  อกศจ.๔ 
(ยกเลิกข้อ ๓ (๗)) 
  (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร  
(แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 
  (๓) ยกเลิกอ านาจหน้าที่ของ กศจ. ในการเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อน 
เพื่อแต่งตั้ง อกศจ. (ยกเลิกข้อ ๘ (๘)) 
  (๔) ยกเลิก อกศจ. โดยโอนอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคลของ กศจ. ไปเป็นของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร (ยกเลิกข้อ ๙) 
  (๕) ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดในแต่ละจังหวัด และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว แล้วแต่กรณี (เพิ่มข้อ ๙/๑ ข้อ ๙/๒ และข้อ ๙/๓) 

                                        
๔  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีอ านาจ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 
  (๗) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด โดยยกเลิกอ านาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
  (๘) ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัดหรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแทนศึกษาธิการจังหวัด  
โดยความเห็นชอบของ กศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๓) 
   ส าหรับเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้  คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิง่ขึน้อนัจะท า
ให้การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   นอกจากนี้ ผู้อภิปรายได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการ
ปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยการก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เพ่ือท าหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของ
จังหวัด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใสและเป็น
ธรรม และสามารถตรวจสอบได้ 
   อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเดิมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร 
คณะรัฐมนตรีจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีหลักการส าคัญในการบริหารราชการงานบุคคล
ให้มีความเป็นเอกภาพ คล่องตัว และสามารถด าเนินการให้สอดคล้องตั้งแต่ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่  
การศึกษา และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ 
แผนการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจงานบุคคลไปสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง 
 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๓) นายประกอบ รัตนพันธ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์   
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเ พ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 
  (๒) การบังคับใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
ที่ต้องมีผลท าให้การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษามีความล่าช้า ซ้ าซ้อน และส่งผล  
ให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะปัญหาการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู 
ท่ีมคีวามล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา   

 ๔) นายสฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของ ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
   (๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับทีน่ายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
  (๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือคืนอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่
การศึกษาย่อมเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ และงบประมาณแผ่นดิน  
อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่ยั่งยืน 
 ๕) รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล 
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๑) ร่ างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้  มีหลั กการและเหตุผลในการแก้ ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รูปการศึ กษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 
  (๒) เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการใช้บังคับของค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ซึ่งพบว่า อ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
มีความซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร  
ทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาไม่มีอ านาจในการให้คุณให้โทษ รวมถึงเยาวชนของชาติถูกลดทอนและ  
ขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จึงสมควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐    
 ๖) นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
   (๑) ร่ างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้  มีหลั กการและเหตุผลในการแก้ ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รูปการศึ กษาในภูมิ ภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ 
ร่ างพระราชบัญญัติฉบับที่ นายนพคุณ รั ฐผไท สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 
  (๒) หลักการส าคัญของการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลของบุคลากร 
ทางการศึกษาลงสู่เขตพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ย่อมเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
และย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดนั้น  
ได้ก าหนดให้มีหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัดมากกว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
 ๗) นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา 
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๑) ร่ างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้  มีหลั กการและเหตุผลในการแก้ ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับที่นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 
  (๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ นั้น ไม่สอดคล้อง
กับสภาวะการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นการรวม
ศูนย์อ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จึงท าให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งส่งผลให้การบริหารงานบุคคลเกิดความล่าช้าและขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ 
ดังนั้น ผลของการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนหรือสถานศึกษา แต่ประการใด  

  ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

   หลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้เสนอ จ านวน ๖ ฉบับ และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๗ ฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   (๑) ในเบื้องต้น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับหลักการและเหตุผล 
ของการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
พ.ศ. .... เนื่องจากผลของการใช้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ เป็นการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรทางการศึกษาไว้ที่คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ  
โดยที่ผ่านมา พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงานบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจาก 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีภารกิจในทางราชการฝ่ายปกครองจ านวนมาก การที่จะเข้ามาบริหารงานบุคคล
ของบุคลากรทางการศึกษาจึงเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   (๒) ร่างพระราชบัญญัตินี้ ได้สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาคโดยการกระจาย
อ านาจไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยจะส่งผลให้การบริหารงานบุคคลของบุคลากร
ทางการศึกษามีความรวดเร็ว เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
   (๓) มีข้อสังเกตในเรื่องการคืนอ านาจให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นเรื่องที่
เป็นประโยชน์ แต่ควรมีการถ่วงดุลอ านาจในการตรวจสอบการใช้อ านาจของคณะกรรมการดังกล่าว
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีความโปร่งใสมากที่สุด 
   (๔) การปรับโครงสร้างการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในภูมิภาค 
ต้องควบคู่กับประโยชน์ของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนงานหลักสูตรการศึกษา  
และงานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ การจัดให้มีการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ  
ทั้งนี้ เพ่ือการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน 
   (๕) การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการเกลี่ยอัตราก าลังครู 
เพื่อให้เกิดการเลื่อนไหลเข้าสู่ต าแหน่ง โดยความเป็นธรรมนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการภายใต้
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการแก้ไขเพิ่มเตมิ
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   (๖) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีแนวทางเพ่ือการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ก าลังเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนื่องจาก  
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

  ๒.๑.๗ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ 
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... โดยที่ประชุม 
ได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๗ ฉบับพร้อมกันไป ด้วยคะแนนเสียง  
๓๕๐ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง โดยถือเอา 
ร่างพระราชบัญญัติของนายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา 
และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๓๙ คน เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ 
ก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
   ๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (นายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๔  https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580235 
 

 ๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสาร 
แนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕ ปีที่  ๓  
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔   
http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=742463&file=Y12283+%E0%B
8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7
%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%
B8%B2+(%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1).pdf&download=1. 
 

    ๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่  ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. . . . .  (นายนพคุณ รัฐผไท  
กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔   https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/569191  
 

    ๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (นายประกอบ รัตนพันธ์  
กับคณะ เป็นผู้ เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    ๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ 
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔    
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580230 
 

   ๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ  
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580231 
 

   ๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 
กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔     
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580237 
   

 ๘. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่ ๒(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585342 
 
   ๙. บันทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓  
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main
_warehouse_dll_x.php?aid=10041&mid=4342  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/585342


๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 
   ๑๐ .  บันทึกการออกเสี ยงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main
_warehouse_dll_x.php?aid=10040&mid=4342 
 

   ๑๑. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
         ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง  ๓ เมษายน ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/096/14.PDF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สองเรียง
ตามล าดับมาตรา และได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง โดยมี การพิจารณาและอภิปราย
ตามล าดับมาตรา ดังนี้ 

 ร่างมาตรา ๓ มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ รองศาตราจารย์สุรวาท  ทองบุ 
(กรรมาธิการ) ซึ่งต่อมาขอถอนการสงวนความเห็นดังกล่าว เนื่องจากไม่ติดใจในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขดังน้ี 
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๘ แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “(๑) อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรศึกษำแห่งชำติ และกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ”  

 มติ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ร่างมาตรา ๖ มีการแก้ไข 
 มำตรำ ๖  ให้ยกเลิกควำมในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๒ แห่งค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ 
๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษำธิกำรจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของศึกษำธิกำรภำค มีอ ำนำจหน้ำที่
รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และให้มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด  
เพื่อช่วยเหลอืงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จ ำนวนไม่เกินสำมคน”  

 มติ ที่ประชุมสภำผู้แทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 

 ร่างมาตรา ๗ มีการแก้ไข 
 มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๓  การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษาแล้วแต่กรณี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ าน าจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้ง” 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๙ มีการแก้ไข 
 “มาตรา ๙  บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ ให้มี
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา” และคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา” ส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 จ านวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประชุม ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ 
 ให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัตินี้ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 ร่างมาตรา ๑๑  มีการแก้ไข 
 มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น จ านวน ๑ คน คือ รองศาตราจารย์สุรวาท  ทองบุ 
(กรรมาธิการ) ซึ่งต่อมาขอถอนการสงวนความเห็นดังกล่าว เนื่องจากไม่ติดใจในประเด็นดังกล่าวแล้ว 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไข ดังน้ี 
“มำตรำ ๑๑ กำรด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของ กศจ. ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ 

กำรบริหำรงำนบุคคลซึ่งกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดไว้  
ให้เป็นอ ำนำจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำที่ค้ำงกำรด ำเนินกำรอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ด ำเนินกำรต่อไป 
ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ จนกว่ำจะเสร็จสิ้นมี อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ตำมพระรำชบัญญัตินี้” 

                 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบดว้ยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธกิารวิสามัญ 

                 ร่างมาตรา ๑๒ คณะกรรมาธิการตัดออก 
 มาตรา ๑๒  ภายใต้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ ก.ค.ศ. ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามพระราชบัญญัติน้ีให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 มติ ที่ประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎรเห็นชอบด้วยกบักำรตดัออกของคณะกรรมำธกิำรวิสำมัญ 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

   จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้ งหนึ่ ง 
โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง 
ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 

 

 
๑๒. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่   
๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/593298 
 

 

 

 

๑๓. บันทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  ๒๕  
ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10337&mid=4396  
 

 

๑๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/m
ain_warehouse_dll_x.php?aid=10338&mid=4396 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎรในวาระที่สาม 

        มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้  โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๖๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 คณะกรรมาธิการวิ สามัญได้ พิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ เ ริ่ มตั้ งแต่ 
ชื่อร่างพระราชบัญญัติ ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า  
ควรมีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณา ดังนี้ 

 ๑) โดยที่การแก้ ไขเ พ่ิมเติมร่ างพระราชบัญญัติแก้ ไข เ พ่ิม เติมค าสั่ งหัวหน้ า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... มีเจตนารมณ์จะคืนอ านาจการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงเห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมหลักการเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนี้ 

“หลักการ 

  แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 
  (๒) ก าหนดให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ในการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อ น 
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ไม่รวมถึงอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และอ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เพิ่มเติมข้อ ๘ (๕) วรรคสอง) 
  (๓) ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ด าเนินงานเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตจังหวัด ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของ กศจ. และ อกศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๑ (๖)) 
 



๒๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๔) ก าหนดให้ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  
เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จ านวนไม่เกินสามคน (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง) 
  (๕) ยกเลิกอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๕๓ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  
กศจ. โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี  
โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจสั่ งบรรจุและแต่งตั้ง (ยกเลิก 
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๓) 
  (๖) ก าหนดให้การบริหารงานบุคคลที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไม่ต้องมอบอ านาจให้กับศึกษาธิการจังหวดัเปน็ผูป้ฏบิตัริาชการแทน 
(เพิ่มเติมข้อ ๑๔ วรรคสี่) 
  (๗) ก าหนดให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา ๙)” 
 ๒) การก าหนดจ านวน องค์ประกอบ และที่มาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องค านึงถึงสัดส่วนที่มีความเหมาะสม และสามารถอ านวยความยุติธรรมให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยพิจารณาปรับปรุงจากที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพาะสัดส่วน 
ของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิควรมีการเพิ่มเติมจากจ านวนสี่คนเป็นห้าคน 
 ๓) การจัดการการศึกษาในส่วนภูมิภาคตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ มีลักษณะเป็นการรวมศูนย์อ านาจ และก่อให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  
ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากร เกิดความขัดแย้งทางความคิดอย่างรุนแรง ตลอดจนขัดต่อหลักการ
กระจายอ านาจการบริหารจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

นอกจากการคืนอ านาจการบริหารงานบุคคลให้กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบันแล้ว 
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการด าเนินการเพ่ือให้มีการคืนอ านาจการบริหาร
จัดการการศึกษาไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สมบูรณ์และครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการการศึกษาอย่างแท้จริง รวมทั้งจะต้องมีการก าหนดกลไกและมาตรการในการก ากับ
และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเข้มข้นและเป็นรูปธรรม เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
อย่างที่ผ่านมาอีกต่อไปในอนาคต 
 ๔) เนื่องจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา ได้ถูกยุบเลิกไปตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๙ 
และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ดังนั้น การคืนอ านาจการบริหารงานบุคคล
ให้กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะต้องมีการก าหนดองค์ประกอบ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา  
ซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ไว้ใน 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จะต้องเร่งรัด  
การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่ง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานราชการและผู้แทน 
จากองค์กรอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างแท้จริงต่อไป 
 ๕) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และทบทวนถึงความจ าเป็น 
ในการที่จะมีศึกษาธิการภาคอีกต่อไปหรือไม่ อย่างไร เพื่อไม่ให้การบริหารงานเกิดการรวมศูนย์ 
 ๖) กระทรวงศึกษาธิการควรด าเนินการศึกษา วิ เคราะห์ หน้าที่และอ านาจ 
ของศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๖๕ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ เสียง 

___________________ 



 
 

๒๗ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
กับ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศกึษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 

ค ำสั่งหวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแหง่ชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ลงวันที ่๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 

............................................. 

............................................. 

............................................. 



 
 

๒๘ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 .........................................................................................................
....................................................... 

 
 
 
 

 
 

 .........................................................................................................
....................................................... 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



 
 

๒๙ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ ำนำจหนำ้ที่ในเขตจงัหวดั ดังต่อไปนี้ 
(๑) อ ำนำจหนำ้ทีต่ำมทีก่ฎหมำยวำ่ดว้ยกำรศึกษำแห่งชำต ิกฎหมำยว่ำดว้ย

ระเบยีบบรหิำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยว่ำดว้ยระเบียบข้ำรำชกำร
ครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหนำ้ทีข่องคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่
กำรศกึษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนทีก่ำรศกึษำ 

 

 

 
 
 
ข้อ ๘ ให้ กศจ. มีอ ำนำจหนำ้ที่ในเขตจังหวดั ดังต่อไปนี้ 
ฯลฯ                     ฯลฯ 
(๕) เสนอควำมเหน็เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบคุคลของขำ้รำชกำรครแูละ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำรขบัเคลื่อนตำมข้อ ๒ 
 
 

 
 
 
         
 



 
 

๓๐ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
ข้อ ๑๑ ใหม้ีส ำนกังำนศกึษำธิกำรจังหวดั สังกัดส ำนักงำนปลดักระทรวง 

กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงศกึษำธิกำรเกี่ยวกบักำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที ่นโยบำย และยุทธศำสตร์ของสว่นรำชกำรตำ่ง ๆ ที่มอบหมำยและให้มี
อ ำนำจหน้ำที่ในเขตจังหวดั ดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ                     ฯลฯ 
(๖) ด ำเนินงำนเกี่ยวกบักำรบริหำรงำนบคุคลของขำ้รำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

๓๑ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ข้อ ๑๒ ใหม้ีศึกษำธิกำรจังหวัด เปน็ผู้บังคับบญัชำข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร และลูกจำ้งในส ำนกังำนศึกษำธิกำรจังหวดั อยูภ่ำยใต้กำรก ำกับดแูลของ
ศึกษำธกิำรภำค มอี ำนำจหน้ำที่รบัผิดชอบกำรด ำเนนิงำนของส ำนกังำน
ศึกษำธกิำรจงัหวัด รวมทั้งให้มีอ ำนำจหน้ำทีต่ำมที่กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
ข้ำรำชกำรครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำก ำหนดให้เปน็อ ำนำจหน้ำทีข่อง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเฉพำะงำนทีเ่กี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศกึษำและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ และให้มรีอง
ศึกษำธกิำรจงัหวัด เพ่ือช่วยเหลืองำนศกึษำธกิำรจงัหวัด จ ำนวนสำมคน 

 

 
 
 
ข้อ ๑๓ กำรบรรจแุละแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด

หรือกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๕๓ (๓) และ (๔) แหง่พระรำชบัญญัตริะเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้
ศึกษำธกิำรจงัหวัดโดยควำมเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มอี ำนำจสัง่บรรจุและแต่งตั้ง 

 
 
 
 
 



 
 

๓๒ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรงำน ก ำกับดูแล  และบูรณำกำร
กำรศกึษำของกระทรวงศกึษำธิกำรในจังหวดัหรือกรุงเทพมหำนคร ให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พ้ืนฐำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู
และบคุลำกรทำงกำรศึกษำ เลขำธกิำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศกึษำนอกระบบและ
กำรศกึษำตำมอธัยำศัย และเลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศกึษำเอกชน
มอบอ ำนำจเกี่ยวกบักำรบรหิำรงำนบุคคล วิชำกำร กำรบริหำรทั่วไป งบประมำณ 
และทรัพย์สนิ ให้กบัศึกษำธกิำรจังหวดัเป็นผู้ปฏบิัตริำชกำรแทนในเรื่องนั้น 

 

ให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนมอบอ ำนำจในกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษำธิกำรจังหวดัเปน็
ผู้ด ำเนินกำรแทน 

กำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรขับเคลื่อนตำมข้อ ๒ ก ำหนด 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

๓๓ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๔ 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐  

พ.ศ. .... 
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแลว้) 



- ๑ - 
 

การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 

 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร (คณะกรรมกำรรบัฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง) ได้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง วิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยอย่ำง
รอบด้ำนและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์นั้นต่อประชำชน 
และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคดิเห็น  
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงศึกษำธิกำรได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องทำงกำรศึกษำทุกภำคส่วนรวมทั้งประชำชนทั่วไป ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. .... ด้วยวิธีประชุมระดมควำมคิดเห็น 
กำรลงพื้นที่เพื่อรับฟังควำมเหน็จำกกรณีศกึษำ กำรรับฟังควำมคิดเหน็ผ่ำนเว็บไซต์สื่ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่อออนไลน์ และได้มีกำรเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (www.onec.go.th) 

ส ำหรับในส่วนของร่ำงพระรำชบัญญัติที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้ เสนอนั้น 
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร (คณะกรรมกำรรับฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบ 
ที่อำจเกิดขึ้นจำกรำ่งพระรำชบญัญตัิที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) ได้จัด
ให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวง ศึกษำธิกำร/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
(กศจ.)/ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.)/อนุกรรมกำร
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (อ.ก.ค.ศ.) เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ) 
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช 
๒๕๖๐ พ.ศ. .... (นำยนพคุณ รัฐผไท สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรพรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ)  
ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ โดยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ได้๑ ดังนี้ 

มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำ 
ควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ 
เว็บไซต์ www.parliament.go.th และกำรส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ 
มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓ รวม ๒๖ วัน โดยมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน
                                                           

เรียบเรียงโดย นำงกิตติมำ  อรุณพูลทรัพย์ วิทยำกรช ำนำญกำร กลุ่มงำนกฎหมำย ๑ ส ำนักกฎหมำย ส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 

๑รำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันท่ี  
๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....   
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ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของรัฐสภำ www.parliament.go.th จ ำนวน ๑,๖๗๗ รำย (กระทรวง 
ศึกษำธิกำร ๑,๒๒๓ คน/ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กสจ.) ๖๔ คน/ส ำนักงำน ก.ศ.ศ. ๑๖๖ คน/
อนุกรรมกำรข้ำรำชกำรครูฯ ๒๒๔ คน) และมีผู้ร่วมแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรส่งประเด็นไปรับฟัง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จ ำนวน ๑๐,๔๙๘ รำย 

๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบโดยรวมที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่ง

หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....๒ มีดังนี้ 

ด้านอื่น ๆ ท่ีส าคัญ 
เชิงบวก ก่อให้เกิดกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรงำนบุคคลภำยใต้ตำมกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งก ำหนดไว้ให้เป็นอ ำนำจของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 

เชิงลบ อำจเกิดควำมขัดแย้งระหว่ำง กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำในด้ำนกำรบริหำรบุคคล 

๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน๓ 

ส ำนักงำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร (คณะกรรมกำรรบัฟังควำมคิดเห็นและวิเครำะห์
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกร่ำงพระรำชบัญญัติที่เสนอโดยสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง) ได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของรัฐสภำ www.parliament.go.th แล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๓ 

๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบกำรพิจำรณำ

จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง 
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ เห็นควรยืนยันตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำแล้ว 

๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไข

เพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค
ของกระทรวงศึกษำธิกำรลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เห็นว่ำ ได้มีกำรด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง แล้ว 

 
 

                                                           
๒รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบอันเกิดจำกร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  

ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....) 
๓อ้ำงแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑ 
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บทวิเคราะห์ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที ่๑๙/๒๕๖๐ 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศกึษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....* 

 
 

โดยเหตุท่ีปัญหาด้านการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคที่ซับซ้อนและสั่งสม
มาเป็นระยะเวลายาวนาน ภาครัฐได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งเพ่ิมเติมเพ่ือให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวอีก ๒ ฉบับ คือ ๑) ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และ ๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ จนกระทั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศกึษาธกิาร ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และได้ยกเลิกค าสั่งหวัหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติทั้ง ๔ ฉบับข้างต้น โดยมุ่งหมายให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวง 
ศึกษาธิการ แต่การแก้ไขปัญหาตามแนวทางนี้ ยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมาตรการและกลไกดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ทั้งอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อ านาจตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อ
อ านาจในการจัดการบุคลากรตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนดไว้ให้เป็นอ านาจของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) และคณะอนุกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) 
ซึ่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ไม่มีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อบุคลากร เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยัง 
ขัดต่อหลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 

                                                           

*
 จัดท าโดย นางกิตตมิา  อรุณพลูทรัพย์ วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
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ดังนั้น ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พ.ศ. ....๑ (นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และเมื่อวันที่ 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติ รับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวม ๗ 
ฉบับ ท่ีเสนอโดยคณะรัฐมนตรี จ านวน ๑ ฉบับ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนออีก จ านวน ๖ ฉบับ 
ไว้พิจารณา โดยที่ประชุมมีมติให้ใช้ร่างของนายเกษม ศุภรานนท์ (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ) 
กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา โดยมีประเด็นในการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ 

 
ประเด็น ค าสั่งหัวหน้า คสช. ร่างพระราชบัญญัติน้ี 

๑. อ านาจหน้าที่
ของ กศจ. ในเขต
จังหวัด 

· อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

· อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. อ านาจหน้าที่
ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

· ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

· ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ซึ่งอยู่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

๓. อ านาจหน้าที่
ของศึกษาธกิาร
จังหวัด 

· รับผิดชอบการด าเนินงานของ
ส านั กงานศึกษาธิการจั งหวัด 
รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่ก าหนดให้เป็นของผู้อ านวยการ
ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา
เกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  
· ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจ
สั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด
หรือกรุงเทพมหานคร 
 

· รับผิดชอบการด าเนินงานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
 
 
 
 
· ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
โดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด เป็นผู้มี
อ านาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔. อ.ก.ค.ศ. 
จังหวัด และ  
อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานคร 

ไม่มีการก าหนดในเรื่องนี้  · ให้มี อ.ก.ค.ศ. จังหวัด และ อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานคร โดยประกอบด้วย  
ผู้ ว่ า ร าช ก ารจั งห วั ด /ผู้ ว่ า ร าช ก าร
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานอนุกรรมการ 

                                                           

๑ท าเนียบรัฐบาล, สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔, สืบค้นได้จาก https://www.thaigov.go.th/ 
news/contents/details/44824 

https://www.thaigov.go.th/
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ประเด็น ค าสั่งหัวหน้า คสช. ร่างพระราชบัญญัติน้ี 
และมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ หรือเขตเดียว
ในจังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
· ก าหนดให้ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่ตามที่เคย
ก าหนดว่าเป็นอ านาจของ กศจ. ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา และของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 

ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติได้พิจารณาเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ในวาระที่ ๒ ซึ่งเริ่มต้นดว้ยชื่อรา่ง ค าปรารภ แล้วเรียงตามล าดับมาตราจนถึงมาตรา ๓ จากนั้นที่ประชุม 
ได้มีมติยินยอมให้คณะกรรมาธิการวิสามัญถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุง 

โดยเมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ด าเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหม่ 
อีกครั้งตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นควรมีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
เกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมหลักการเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการคืนอ านาจการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แก่ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณา โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบวาระที่สาม ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามีอ านาจในการบังคับบัญชาเพ่ือให้คุณและโทษต่อ
บุคลากร ซึ่งจะท าให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
เกิดประสิทธิผล อีกทั้ง ช่วยให้การด าเนินการบริหารงานบุคคลในระดับภูมิภาคเกิดความคล่องตัวและ  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีขึ้นตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๑๐/๒๕๕๙ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค๑ 
ซึ่งต่อมาได้มกีารยกเลิกและมคี าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐๒ ซึ่งก าหนดให้มี
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในแต่ละจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และผู้แทนส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ และผู้แทนภาคประชาชน ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ กศจ. อาจแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
อ านาจหน้าที่ กศจ. ในเขตจังหวัด๓   
(๑) อ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

(๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
                                                           

๑ข้อ ๖ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  ๑๐/๒๕๕๙  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๖๘ ง. น. ๓. 

๒ข้อ ๗  ค าสั่ งหั วหน้าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ (๓ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง. น. ๑๔-๑๗. 

๓ข้อ ๘  ค าสั่ งหั วห น้าคณ ะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐  เรื่อง การปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ (๓ เมษายน ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๙๖ ง. น. ๑๗-๑๘. 



- ๗ - 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดใน  

การด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

(๕) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 

(๖) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่
สถานศึกษา 

(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตามข้อ ๙ 

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามความจ าเป็นเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของ กศจ. ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการ
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้น าองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานตามวรรคหนึ่ง ต้องค านึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จ าเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด หรือตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ ๒ 
มอบหมาย 

 
 

 
 

 
 
 



- ๘ - 

คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพื้นที่การศึกษา  
(อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  

(อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา) ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗๑ ที่ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” โดยออกนามเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ 
ประกอบด้วย  

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
(๒) อนุกรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสามคน ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ผู้แทนคุรุสภา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่มีความรู้ ความสามารถ หรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์  
แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นในเขตพ้ืนที่การศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจ านวนหนึ่งคน 
และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นจ านวนหนึ่งคน  

ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๒ ก าหนดให้ “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา” ประกอบด้วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึ่งอนุกรรมการเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคนโดยเลือกจาก
อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๒) อนุกรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสองคน ได้แก่ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา  
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ 
หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมายหรือด้านการเงินการคลัง 
และด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านละหนึ่งคน 

 

                                                           
๑มาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗).  

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก. น. ๓๐-๓๑.  
๒พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑).  

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๖ ก. น. ๓๐-๓๑.  



- ๙ - 

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จ านวนห้าคน ได้แก่ ผู้แทนข้าราชการครูผู้สอนสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละหนึ่งคน 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาสายประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างละหนึ่งคน  และผู้แทนบุคลากร 
ทางการศึกษาอื่นจ านวนหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่ ๓)  

พ.ศ. ๒๕๕๓๓ มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา) และ 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา) ส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่
การศึกษาแล้วแต่กรณี ซึ่งประกอบด้วย 

(๑) ประธานอนุกรรมการซึง่อนุกรรมการเลือกกันเองจากผู้ทรงคณุวุฒติาม (๓) ในการนี้ให้
ถือว่าอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๓) มีจ านวนเท่าที่มีอยู่ 

(๒) อนุกรรมการโดยต าแหน่งจ านวนสองคน ได้แก่ผู้แทน ก.ค.ศ. และผู้แทนคุรุสภา  
ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการศึกษา 
ด้านกฎหมาย หรือด้านการเงินการคลัง 

(๓) อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือ
ประสบการณ์ด้านการบรหิารงานบุคคล ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย และด้านการเงนิการคลัง ด้านละ
หนึ่งคน 

(๔) อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีจ านวนสามคน ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนข้าราชการครูจ านวนหนึ่งคน และผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
จ านวนหนึ่งคน 

อ านาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา๔  
(๑) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง และเกลี่ยอัตราก าลัง
ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                                           
๓พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓).  

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๔๕ ก. น. ๘-๙. 
๔มาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ (๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗).  

ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๗๙ ก. น. ๓๑-๓๒. 



- ๑๐ - 

(๓) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ
การร้องทุกข์ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบ
คุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหน่วยงานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๖) ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๗) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๘) จัดท ารายงานประจ าปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

(๙) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ไม่อยู่ใน
อ านาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. 
มอบหมาย 
 



- ๑๑ - 

ปัญหาทางกฎหมายว่าด้วยอ านาจการบริหารงานบุคคล 
ของส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดที่มีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศกึษา*  

 
 
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ให้อ ำนำจศึกษำธิกำรจังหวัด 

(ศธจ.) ในกำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัด และกรุงเทพฯ  
ตำมมำตรำ ๕๓ (๓) (๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (กศจ.) จำกเดิมที่เป็นอ ำนำจ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งผลจำกค ำสั่ง คสช. ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ท ำให้กำรท ำงำนในพ้ืนที่มี 
ควำมซับซ้อนมำกขึ้น สร้ำงหน่วยงำนเพ่ิมขึ้น มีกำรท ำงำนในลักษณะรวมอ ำนำจเข้ำสู่รำชกำรส่วนกลำง 
ทั้งที่เดิมออกแบบเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือให้มีกำรท ำงำนแบบกระจำยอ ำนำจจำกรำชกำรส่วนกลำง 
ออกไปยังส่วนภูมิภำคหรือจังหวัด แต่กลับมีกำรเพ่ิมองค์กรใหม่ เพ่ิมคน จนกระทั่งท ำให้เกิดควำมขัดแย้ง
ขึ้นระหว่ำงศึกษำธิกำรจังหวัด (ศธจ.) กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งอำจจะมีปัญหำกำรร้องเรียน
หรือค้ำนด้วยกำรประท้วงเพรำะไม่ต้องกำรผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ย้ำยมำโดยกำรพิจำรณำของ  ศธจ.
และ กศจ. ซึ่งอำจไม่ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนศึกษำหรือชุมชน ในขณะที่หน่วยงำนต้นสังกัด  
เช่น สพฐ. ก็ไม่สำมำรถเข้ำไปจัดกำรปัญหำได้เพรำะเป็นหน้ำที่ของ  กศจ. อีกทั้งยังส่งผลท ำให้ 
เกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรพิจำรณำเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครู 
เลื่อนเงินเดือน แต่งตั้งข้ำรำชกำรครู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และรักษำกำรโรงเรียนผู้อ ำนวยกำร 
โรงเรียน อีกทั้งสำยบังคับบัญชำจำกกระทรวงจนถึงโรงเรียนมีหลำยขั้นตอน ตั้งแต่รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงศึกษำธิกำร, ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, ศึกษำธิกำรภำค, ศึกษำธิกำรจังหวัด, ส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน โดยที่มี สพฐ. บริหำรรำชกำรทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และโรงเรียน ส่งผลให้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลเกิดควำมล่ำช้ำไม่ทันเหตุกำรณ์  
ซึ่งขัดแย้งกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
หมวด ๕ มำตรำ ๒๗ ที่ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง  
กำรอนุญำต กำรอนุมัติ กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้ด ำรงต ำแหน่งให้แก่ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและ 
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้ ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจดังกล่ำว ต้องมุ่งผลให้เกิด 
ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรบริกำรประชำชน ค ำสั่ง คสช.ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ จึงเป็นกำรเพ่ิมขั้นตอน 
โดยไม่จ ำเป็นส่งผลให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไม่มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรสนใจเรื่องบุคลำกรและ
งบประมำณในสถำนศึกษำซึ่งตนเองส่งผลกระทบต่อคุณภำพกำรศึกษำ 

 

                                                           
*สิบต ำรวจตรีหญิง มณฑรส สุวรรณ. (๒๕๖๒). ปญหำทำงกฎหมำยวำดวยอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบุคคล 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมค ำสั่งหัวหนำคณะรักษำควำมสงบแหงชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ (หน้ำ ๑๒๒ - ๑๒๔). 
วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์.  



- ๑๒ - 

ปัญหำทำงกฎหมำยเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. ในกำรควบคุมตรวจสอบกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย เนื่องจำกค ำสั่ง คสช. ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ ก ำหนดให้ กศจ. เป็นองค์กรใช้ดุลพินิจพิจำรณำ
ควำมผิดและก ำหนดโทษทำงวินัยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และในขณะเดียวกัน 
ก็ก ำหนดให้ กศจ. เป็นองค์กรที่มีอ ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งลงโทษที่ตนเองใช้ดุลพินิจพิจำรณำและ
มีมติแล้วนั้นด้วย ย่อมเป็นกำรขัดต่อหลักควำมเป็นกลำงในกำรพิจำรณำ อุทธรณ์ ซึ่งมุ่งหวังให้เป็น 
กำรตรวจสอบกำรด ำเนินกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วในเบื้องต้น 

นอกจำกนั้นมีปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน เพ่ิมขั้นตอนกำรท ำงำน ท ำให้เกิด
ควำมล่ำช้ำโดยไม่จ ำเป็น มีกำรโอนอัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่ฯ และตัดอัตรำก ำลังของครูที่เกษียณที่ควร
คืนให้แก่โรงเรียนไปให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด งบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ถูกแบ่งไปให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในขณะที่ภำระงำนยังคงเหมือนเดิม ตลอดจนกระทบ 
สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรครู ซึ่งอำจส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอน กำรออกค ำสั่ง เลื่อนเงินเดือน  
เลื่อนวิทยฐำนะ กำรเกิดสิทธิกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะตำม ว.๒๑ เป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยโดยไม่จ ำเป็น
จำกกำรที่เขตต่ำง ๆ ต้องน ำค ำสั่งไปเสนอให้ศึกษำธิกำรจังหวัดลงนำม กำรขำดประสิทธิภำพในกำร 
บังคับบัญชำ และที่ส ำคัญคือกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรเชิงยุทธศำสตร์  และกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
เชิงบูรณำกำรในจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญที่สุดของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และคณะกรรมกำร
ศึกษำธิกำรจังหวัดไม่สำมำรถขับเคลื่อนได้เพรำะทุกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดมีภำระงำน  
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลจ ำนวนมำก 

ผู้เขียนเห็นว่ำควรโอนอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบุคคลคืนให้กับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำโดยตรง และศึกษำธิกำรจังหวัดควรท ำหน้ำที่เพียงขับเคลื่อนนโยบำยเท่ำนั้น นอกจำกนั้น
ควรมีองค์กรตรวจสอบ โดย ก.ค.ศ. ตั้งองค์กรขึ้นมำตำมอ ำนำจมำตรำ ๑๗ และใช้อ ำนำจตำม 
มำตรำ ๑๙ (๑๓) (๑๔) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมใน ๒ ลักษณะ คือ ตั้ง อ.ก.ค.ศ. วิสำมัญติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรบริหำรงำนบุคคลเป็นรำยภำค รำยจังหวัดหรือรำยเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยมี ก.ค.ศ. ไปร่วมใน
องค์กรนั้นด้วย หรือตั้งผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกทั้งหมดคล้ำยกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำระดับจังหวัดของ
ประเทศฟินแลนด์ (State Regional Organizations) หรือสภำกำรศึกษำมลรัฐของประเทศเยอรมัน 
(Commission of Education) ซึ่งจะช่วยให้กำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับควำมยุติธรรมมำกขึ้น 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนท่ีสดุ ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๐๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
กราบเรยีน ประธานวุฒิสภา  

: ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)   

: บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัตแิกไ้ขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที ่๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธกิาร  
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 
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