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ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้า 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... เสนอโดย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะรัฐมนตรี 
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง  
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง  
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... 
และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

ตุลำคม  ๒๕๖๔ 
 

 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นายสุรตัน ์ หวังต่อลาภ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายทศพร  แยม้วงษ ์ ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวบุษกร  วิทยานุกรณ ์ นิติกรช านาญการ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางสาวอลงกรณ ์ ตันเบ็ต เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 

 



 
 

 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  

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

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 
 

ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

 ๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

  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) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศกึษาธกิาร 
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 

                                        
 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 ถึง ๑๑ ในหน้าที่ ๑๑ – ๑๓ 



๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

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 
  (๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
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 

  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 

   ๑.๒.๑ นายนพคุณ รัฐผไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย ได้แถลง
หลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของ ร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 



๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

   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 และกฎหมายว่าด้ วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๘ (๑)) 
 (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) 

                                        
๒  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
๓  คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๔ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 (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. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป  
ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ (มาตรา ๙) 

   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 และเกิดความล่ าช้าในการปฏิบัติงาน ทั้งยังขัดต่อหลักการ 
กระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางความคิดอย่างรุนแรงและขาดการยอมรับซึ่งกันและกันในองค์กร สมควรแก้ไขค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกฝ่ายเปน็ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันิี้ 

   นอกจากนี้ ผู้อภิปราย ได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตินี้ ดังนี้ 
   (๑) การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับหลักในการบริหารราชการบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนภูมิภาค ๓ ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร



๕ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

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 
ของบุคลากรในพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจไปสู่ภูมิภาค โดยที่การด าเนินการตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ที่ผ่านมาการบริหารจัดการการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคเป็นการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงเกิดปัญหาในเรื่องความมีประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานที่เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหางานบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑.๒.๒ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลง
หลักการและเหตุผลพร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 หลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (๑) ยกเลิกอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนในการแต่งตั้ง อกศจ.๔ (ยกเลิก 
ข้อ 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. ในการเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อแต่งตั้ง 
อกศจ. (ยกเลิกข้อ ๘ (๘)) 

                                        
๔  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 



๖ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๔) ยกเลิก อกศจ. โดยโอนอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
ของ กศจ. ไปเป็นของ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร (ยกเลิกข้อ ๙) 
 (๕) ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด  
ในแต่ละจังหวัด และคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
และให้บรรดาอ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการดังกล่าว แล้วแต่กรณี (เพิ่มข้อ ๙/๑ ข้อ ๙/๒ และข้อ ๙/๓) 
 (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีอ านาจด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเฉพาะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 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. จังหวัด
หรือ อ.ก.ค.ศ. กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแทนศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบ
ของ กศจ. (แก้ไขเพ่ิมเติมข้อ ๑๓) 
 ส าหรับเหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้  คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันจะท าให้  
การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศดา้นการศึกษา จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 นอกจากนี้ ผู้อภิปรายได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปฏิรูป
การศึกษาส่วนภูมิภาคตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยการก าหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
เพ่ือท าหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาให้ตอบโจทย์กับความต้องการของจังหวัด 
ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมการบริหารงานบุคคลและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได้ 



๗ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเดิมมาเป็นระยะเวลาพอสมควร คณะรัฐมนตรี
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งมีหลักการส าคัญในการบริหารราชการงานบุคคลให้มี  
ความเป็นเอกภาพ คล่องตัว และสามารถด าเนินการให้สอดคล้องตั้งแต่ระดับจังหวัด เขตพ้ืนที่  
การศึกษา และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ  
แผนการปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดการกระจายอ านาจงานบุคคลไปสู่ภูมิภาคอย่างแท้จริง 
 ๑.๒.๓ 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  มีหลักการและเหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 
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   
 ๑.๒.๔ 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 



๘ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๒) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือคืนอ านาจให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ย่อมเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารงานบุคคล งานวิชาการ และงบประมาณแผ่นดิน  
อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคที่ยั่งยืน 

 ๑.๒.๕ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ร่ างพระราชบัญญั ติ ฉบั บนี้  มี หลั กการและเหตุ ผลในการแก้ ไขเพ่ิ มเติ ม 
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) เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคส าคัญของการใช้บังคับของค าสัง่หวัหนา้คณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ซึ่งพบว่า อ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
มีความซับซ้อน ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากร  
ทางการศึกษา ผู้บังคับบัญชาไม่มีอ านาจในการให้คุณให้โทษ รวมถึงเยาวชนของชาติถูกลดทอนและ  
ขาดการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จึงสมควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐    
 ๑.๒.๖ นายเกษม ศุภรานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ  
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
  ( ๑ )  ร่ างพระราชบัญญั ติ ฉบั บนี้  มี หลั กการและเหตุ ผลในการแก้ ไขเพ่ิ มเติ ม 
ค าสั่ งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ท่ี  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง การปฏิ รูปการศึ กษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทางเดียวกับ 
ร่ างพระราชบัญญัติฉบับที่ นายนพคุณ รั ฐผไท สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ 



๙ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๒) หลักการส าคัญของการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคลของบุคลากร 
ทางการศึกษาลงสู่เขตพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ย่อมเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทางการศึกษา 
และย่อมส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดนั้น  
ได้ก าหนดให้มีหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัดมากกว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
 ๑.๒.๗ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคชาติไทยพัฒนา 
ได้แถลงหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  สรุปได้ดังนี้ 
 (๑) ร่ างพระราชบัญญั ติ ฉบั บนี้  มี หลั กการและเหตุ ผลในการแก้ ไขเพ่ิ มเติ ม 
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 ไม่สอดคล้องกับ
สภาวะการบริหารจัดการงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค เนื่องจากเป็นการรวม
ศูนย์อ านาจของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จึงท าให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคได้ รวมทั้งส่งผลให้การบริหารงานบุคคลเกิดความล่าช้าและขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ 
ดังนั้น ผลของการใช้บังคับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ จึงไม่เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนหรือสถานศึกษา แต่ประการใด       

 ๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

  หลังจากที่ผู้ เสนอร่างพระราชบัญญัติ  ได้ เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ ไขเพ่ิมเติม 
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 



๑๐ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 (๑) ในเบื้องต้น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับหลักการและเหตุผล 
ของการแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนื่องจากผลของ 
การใช้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ เป็นการรวมศูนย์อ านาจในการบริหารงานบุคคลของบุคลากร 
ทางการศึกษาไว้ที่คณะกรรมการ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการ โดยที่ผ่านมา  
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงานบุคคลเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีภารกิจในทางราชการฝ่ายปกครองจ านวนมาก การที่จะเข้ามาบริหารงานบุคคลของบุคลากร 
ทางการศึกษาจึงเกิดความล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ 
 (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 เพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศอย่างยั่งยืน 
 (๕) การบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องการเกลี่ยอัตราก าลังครู 
เพื ่อให ้เก ิดการเลื ่อนไหลเข้าสู ่ต าแหน่ง โดยความเป็นธรรมนั ้น จะต้องมีการบริหารจัดการ 
ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบญัชาและผู้ใต้บังคับบญัชา ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของการแก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา 
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 (๖) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีแนวทางเพ่ือการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา 
ส่วนภูมิภาคทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ก าลังเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเนื่องจาก 
เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพ่ือด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  



๑๑ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

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

 

 
   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. ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ่มเติมการปฏิรูปการศกึษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) ซึง่เปน็เอกสารแนบ
ระเบียบวาระ ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครั้งที่ ๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 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. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 
    ๓. ร่างพระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... (นายนพคุณ รัฐผไท  
กับคณะ เปน็ผู้เสนอ) ซึ่งเปน็เอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งทีห่นึง่)  
วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔   https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/569191  
 

    ๔. ร่างพระราชบัญญตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ 
ท่ี ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที ่๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  (นายประกอบ รัตนพันธ์  
กับคณะ เปน็ผู้เสนอ) ซึ่งเปน็เอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชมุ 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งทีห่นึง่)  
วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/572147 

    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) วันพุธท่ี 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 เป็นผู้ เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ  ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/580231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิม่เตมิค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที่ ๑๙/๒๕๖๐  

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมภิาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เสนอ) 

    

 

   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. บนัทึกการประชุม ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๐ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งทีห่นึง่) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main
_warehouse_dll_x.php?aid=10041&mid=4342  
 

   ๑๐. บันทกึการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๓ ครัง้ที ่๒๐  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main
_warehouse_dll_x.php?aid=10040&mid=4342 
 

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