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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
   

 
โดยท่ีได�ปรากฏข�อเท็จจริงถึงสภาพป8ญหาในการจัดการศึกษาในส�วนภูมิภาคของ

ประเทศว�าเกิดจากป8ญหาการสั่งการและการบริหารจัดการท่ีไม�มีประสิทธิภาพและไม�เป:นเอกภาพเป:น
ป8ญหาสําคัญ  ดังน้ัน เพ่ือประโยชน<ในการปฏิรูประบบการศึกษาให�สามารถขับเคลื่อนได�อย�างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน<สูงสุดต�อการพัฒนาประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ 
ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความ
สงบแห�งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห�งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ในภูมิภาค ประกอบด�วย 
(๑) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงศึกษาธิการ เป:นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป:นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป:นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป:นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา เป:นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป:นกรรมการและเลขานุการ 
 
ข�อ ๒  ให�คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน

ภูมิภาคมีอํานาจหน�าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) กําหนดทิศทางในการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือ

จังหวัด 
(๒) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับ

ภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๓) พิจารณาการจัดสรรงบประมาณให�แก�หน�วยงานของกระทรวงศึกษาธิการใน

ระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๔) แต�งต้ัง โอน หรือย�ายผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือ

ผู�ปฏิบัติงานในตําแหน�งต�าง ๆ ในหน�วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  
ท้ังน้ี ตามประเภทหรือระดับตําแหน�งท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

(๕) สั่งให�ผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�ปฏิบัติงานใน
ตําแหน�งต�าง ๆ ในหน�วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด หยุดการปฏิบัติ
หน�าท่ีหรือให�พ�นจากตําแหน�ง 

(๖) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานได�ตาม
ความจําเป:น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๗)๑ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘ 
(๘) เชิญข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง หรือผู�ปฏิบัติงานอ่ืนในหน�วยงานของรัฐ หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวข�องมาสอบถามข�อเท็จจริง รวมท้ังเรียกเอกสารจากหน�วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๙)๒ กําหนดหลักเกณฑ< วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารจัดการการศึกษาใน
ภูมิภาค เพ่ือให�การดําเนินการตามคําสั่งน้ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในระหว�างท่ีผู�บริหารสถานศึกษา ผู�บริหารเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือผู�ปฏิบัติงานใน
ตําแหน�งต�าง ๆ ถูกสั่งให�หยุดการปฏิบัติหน�าท่ีหรือถูกสั่งให�พ�นจากตําแหน�งตาม (๕) บุคคลน้ันไม�อาจ
ได�รับเงินค�าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน<ใด ๆ ในตําแหน�งท่ีถูกสั่งให�หยุดการปฏิบัติหน�าท่ีหรือถูกสั่งให�
พ�นจากตําแหน�งนับแต�วันท่ีได�รับทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีมีบทบัญญัติใดในกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากําหนดให�องค<กรใดมีอํานาจหน�าท่ีตาม (๔) มิให�นําบทบัญญัติน้ันมาใช�บังคับแก�องค<กร
ซึ่งมีอํานาจหน�าท่ีดังกล�าว 

 
ข�อ ๓  ให�สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบงานธุรการของ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค คณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานตามข�อ ๒ (๖) และให�การเบิกจ�ายเบ้ียประชุมเป:นไปตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยเบ้ีย
ประชุมกรรมการและการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป:น ให�เบิกจ�าย
ได�ตามระเบียบของทางราชการ โดยเบิกจ�ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข�อ ๔  ให�ยุบเลิกคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยการศึกษา

แห�งชาติ และกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และให�โอนอํานาจหน�าท่ี
ของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของแต�ละเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยการศึกษา
แห�งชาติและกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเป:นอํานาจหน�าท่ีของ 
กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ ตามคําสั่งน้ี 

บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ�างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยการศึกษาแห�งชาติและ
กฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให�มีผลใช�บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือ
แย�งกับคําสั่งน้ี 

 

                                                 
๑ ข�อ ๒ (๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง 

แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

๒ ข�อ ๒ (๙) เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก�ไข
เพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 
๑๑/๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๕  ให�ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให�โอนอํานาจหน�าท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป:นอํานาจหน�าท่ีของ กศจ. 
ของจังหวัดน้ัน ๆ ตามคําสั่งน้ี 

บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอ�างถึง อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให�มีผลใช�บังคับต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับคําสั่งน้ี 

 
ข�อ ๖  ในแต�ละจังหวัด ให�มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย�อว�า 

“กศจ.” ประกอบด�วย 
(๑) ผู�ว�าราชการจังหวัด หรือรองผู�ว�าราชการจังหวัดท่ีได�รับมอบหมาย เป:นประธาน

กรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบ เป:นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�แทนสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู�แทนสํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู�แทนสํานักงานคณะกรรมการส�งเสริม
การศึกษาเอกชน และผู�แทนสํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป:น
กรรมการ 

(๔) ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัด ท�องถ่ินจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานหอการค�าจังหวัด ผู�อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัด เป:น
กรรมการ 

(๕) ผู�แทนภาคประชาชนในท�องถ่ินซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ัง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค จํานวนสองคน เป:นกรรมการ 

(๖) ผู�แทนข�าราชการครูในท�องถ่ินซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
จํานวนสองคน เป:นกรรมการ 

(๗) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการแต�งต้ังจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิด�านกฎหมาย ด�านบริหารงานบุคคล หรือด�านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไม�เกินสาม
คน เป:นกรรมการ 

(๘) ศึกษาธิการจังหวัด เป:นกรรมการและเลขานุการ 
สําหรับกรุงเทพมหานคร ให�คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคทําหน�าท่ีเป:น กศจ. 
 
ข�อ ๗  นอกจากอํานาจหน�าท่ีท่ีรับโอนมาตามข�อ ๔ และข�อ ๕ ให� กศจ. มีอํานาจ

หน�าท่ีในแต�ละเขตจังหวัด ดังต�อไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) กําหนดยุทธศาสตร< แนวทางการจัดการศึกษา และการส�งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส�งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค<กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน รวมท้ังส�งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค<กร
ชุมชน องค<กรเอกชน องค<กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายในจังหวัด 

(๒) พิจารณาและให�ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
(๓) พิจารณาและให�ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวช้ีวัด

ในการดําเนินงานในลักษณะตัวช้ีวัดร�วมของส�วนราชการหรือหน�วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๔) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดต�อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาคเพ่ือใช�อํานาจตามข�อ ๒ (๔) 

(๕) กํากับ เร�งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส�วนราชการหรือ
หน�วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด 

(๖) วางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัดและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรร
งบประมาณให�แก�สถานศึกษา 

(๗)๓ เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เพ่ือแต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘ 

(๗/๑)๔ แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป:น โดยคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณท่ีได�รับ ความคุ�มค�า และความประหยัด เพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ใน
ส�วนท่ีมิใช�การปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘ วรรคหน่ึง 

(๘) ปฏิบัติหน�าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมอบหมาย 

 
ข�อ ๘๕  ให�  กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย�อว�า 
“อกศจ.” ทําหน�าท่ีช�วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเก่ียวกับการบรรจุ การแต�งต้ัง การโยกย�าย การ
ดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชน<ต�าง ๆ ของข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให�แก� กศจ. 

                                                 
๓ ข�อ ๗ (๗) แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง 

แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ
แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

๔ ข�อ ๗ (๗/๑) เพ่ิมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก�ไข
เพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 
๑๑/๒๕๕๙ 

๕ ข�อ ๘ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก�ไข
เพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 
๑๑/๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ให� อกศจ. ตามวรรคหน่ึง ประกอบด�วย 
(๑) กรรมการใน กศจ. จํานวนหน่ึงคน เป:นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เป:นอนุกรรมการ 
(๓) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู�อํานวยการสถานศึกษาใน

จังหวัดน้ัน จํานวนสองคน เป:นอนุกรรมการ 
(๔) ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม�เกินสามคน เป:นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เป:นอนุกรรมการและเลขานุการ 
กรณีมีความจําเป:น กศจ. อาจเสนอแต�งต้ังข�าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดจํานวนไม�เกินสองคนเป:นผู�ช�วยเลขานุการได� 
 
ข�อ ๙  ให�การเบิกจ�ายเบ้ียประชุมของ กศจ. อกศจ. รวมท้ังคณะอนุกรรมการและ

คณะทํางานตามข�อ ๗ (๗) เป:นไปตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยเบ้ียประชุมกรรมการ และการเบิกจ�าย
ค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป:น ให�เบิกจ�ายได�ตามระเบียบของทางราชการ 
โดยเบิกจ�ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 
ข�อ ๑๐  บรรดาบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศ คําสั่ง 

หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ�างถึงคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยการศึกษา
แห�งชาติและกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให�ถือว�าอ�างถึง กศจ. 
ตามคําสั่งน้ี  ท้ังน้ี เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย�งกับคําสั่งน้ี 

 
ข�อ ๑๑  ในกรณีท่ีมีป8ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งน้ี ให�เป:นไปตามคําวินิจฉัย

ของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ข�อ ๑๒๖  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต�น

ไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ<  จันทร<โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๖ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน�า ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙๗ 
 

ข�อ ๘  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป:นต�นไป 
 

                                                 
๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๕๕ ง/หน�า ๑๘/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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กัญฑรัตน</ปริยานุช/จัดทํา 
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 

ป8ญญา/ตรวจ 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


