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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 

เร่ือง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 
และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 

   
 

ตามท่ีมีคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๙ และคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ น้ัน ปรากฏว�ายังมี
ข�อขัดข�องในการดําเนินการจึงสมควรแก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่งดังกล�าวเพ่ือให�การขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษา
ความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�ยกเลิกความใน (๗) ของข�อ ๒ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๗) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘” 
 
ข�อ ๒  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเปDน (๙) ของข�อ ๒ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความ

สงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

“(๙) กําหนดหลักเกณฑF วิธีการ และเง่ือนไขในการบริหารจัดการการศึกษาใน
ภูมิภาค เพ่ือให�การดําเนินการตามคําสั่งน้ีมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

 
ข�อ ๓  ให�ยกเลิกความใน (๗) ของข�อ ๗ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“(๗) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค เพ่ือแต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘” 

 
ข�อ ๔  ให�เพ่ิมความต�อไปน้ีเปDน (๗/๑) ของข�อ ๗ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความ

สงบแห�งชาติ ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“(๗/๑) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเปDน โดยคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณท่ีได�รับ ความคุ�มค�า และความประหยัด เพ่ือช�วยเหลือการปฏิบัติงานของ กศจ. ใน
ส�วนท่ีมิใช�การปฏิบัติหน�าท่ีของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข�อ ๘ วรรคหน่ึง” 

 
ข�อ ๕  ให�ยกเลิกความในข�อ ๘ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 

๑๐/๒๕๕๙ เร่ือง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๘  ให� กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เพ่ือแต�งต้ังคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย�อว�า 
“อกศจ.” ทําหน�าท่ีช�วยเหลือหรือกลั่นกรองงานเก่ียวกับการบรรจุ การแต�งต้ัง การโยกย�าย การ
ดําเนินการทางวินัย การกําหนดวิทยฐานะ หรือการกําหนดสิทธิประโยชนFต�าง ๆ ของข�าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดให�แก� กศจ. 

ให� อกศจ. ตามวรรคหน่ึง ประกอบด�วย 
(๑) กรรมการใน กศจ. จํานวนหน่ึงคน เปDนประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน กศจ. จํานวนสองคน เปDนอนุกรรมการ 
(๓) ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู�อํานวยการสถานศึกษาใน

จังหวัดน้ัน จํานวนสองคน เปDนอนุกรรมการ 
(๔) ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวนไม�เกินสามคน เปDนอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด เปDนอนุกรรมการและเลขานุการ 
กรณีมีความจําเปDน กศจ. อาจเสนอแต�งต้ังข�าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด

หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดจํานวนไม�เกินสองคนเปDนผู�ช�วยเลขานุการได�” 
 
ข�อ ๖  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข�อ ๓ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๓  ให�มีศึกษาธิการภาค เปDนผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ�างในสํานักงานศึกษาธิการภาค ข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจให�มีรอง
ศึกษาธิการภาคเพ่ือช�วยเหลืองานศึกษาธิการภาคก็ได�” 

 
ข�อ ๗  ให�ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของข�อ ๕ ของคําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบ

แห�งชาติ ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันท่ี ๒๑ 
มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให�ใช�ความต�อไปน้ีแทน 

“ข�อ ๕  ให�มีศึกษาธิการจังหวัด เปDนผู�บังคับบัญชาข�าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ�างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู�ภายใต�การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค โดยอาจให�มีรอง
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือช�วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัดก็ได�” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ข�อ ๘๑  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปDนต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธF  จันทรFโอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ชวัลพร/ปริยานุช/จัดทํา 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


