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เริ่มการประชุม  เวลา  09.09 น. 

เปดการประชุม  โดย   นายสุเทพ  ชิตยวงษ   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 แสดงความยินดีกับทานศึกษาธิการจังหวัด  ถือวา เปนธรรมโดยกฎหมาย  
กําหนดการวันน้ี  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะพบเวลา  09.30 น.  
จากน้ันจะเปนรายการของเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  แตไดรับแจงวา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายไปภารกิจอ่ืนดวน  บายโมงจะเปนรายการของ
ทานพินิจศักด์ิ  สุวรรณรังค  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สําหรับทานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปอินโดนีเซีย  กลับมาประมาณ  15.00 น.  มีงานรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีงานกาชาด  อาจมาพบพวกเราประมาณ  
19.00 – 20.00 น.  ตารางจึงตองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 ขณะน้ีเปนเร่ืองสําคัญตองทําภารกิจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการให
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  จึงขอใหเรามาประชุมกันเพื่อไดแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน  และมีจะมีการประชุมอีก
ภายในวันท่ี  1  มีนาคม  2559  เร่ืองท่ีจะขอพูดวันน้ี  คือ 

 1. มีความสับสนตางๆ เร่ืองแรกการทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ  เมื่อวานมี   
การนําผูอํานวยการสํานักงานเขตเขาพบเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      
(พันเอกณัฐพงษ  เพราแกว)  เร่ืองสําคัญคือการสรางความเขาใจกับผูเกี่ยวของ  ขอใหเราชวย
ทําความเขาใจกับองคกรตางๆ  ใหทราบและเขาใจ 

  มีคําถามวา  จะยุบสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเมื่อไร  วิทยฐานะจะยังไดอยู
หรือไม  จึงขอใหทุกทานชวยสื่อใหเขาใจ  ซึ่งทราบวาไดมีการประชุมช้ีแจงไปแลว  รวมท้ัง
ประสานงานกับผูวาราชการจังหวัด  รายช่ือตางๆ คาดวาจะเสร็จสิ้นวันท่ี  31 มีนาคม 2559  
พยายามให  ก.ค.ศ. ไดทําเกณฑใหเสร็จเร่ืององคประกอบแตก็ยังไมเสร็จ 

  จึงขอเรียนวา นาจะเรียบรอยวันท่ี 31 มีนาคม 2559  ฝากสื่อสารใหเขาใจ   มี
คนอยู  3  กลุม  คือ  กลุมเห็นดวย  กลุมเปนกลาง และกลุมคัดคาน  มีท้ังสื่อมวลชน  บุคลากร
ทางการศึกษา  ประชาชน  จึงขอใหชวยกันดูวาจะช้ีแจงอยางไร  เชน  ลงหนังสือพิมพท่ีแสดง
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ความคิดเห็นท่ีแตกตาง  ก็ตองรูวาจะช้ีแจงอยางไร  ตองตอบโตใหเร็ว  เชน  มีกระแสตอนเท่ียง
วัน  ตองช้ีแจงใหทันในชวงบาย  จึงตองมีขอมูลวามีกระแสอะไรเกิดข้ึนบางในระดับพื้นท่ีเพราะ
ทานเปนหัวใจสําคัญ  จึงขอใหเขาใจถึงเปาหมายและวิธีการ 

 2. เหตุผล  เราเขาใจวาจะพัฒนาการศึกษา  การสรางเอกภาพ  การบูรณาการ   
ซึ่งเราตองดูแลผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไมใหกระทบ  แมการต้ังศึกษาธิการ
จังหวัดก็มีเปาหมาย  กําลังทําโครงสรางและหนาท่ีใหชัดเจน  นําโดยทานผาณิต  มีสุนทร    
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน ก.พ. ก็เห็นชอบ  ทานจึงตองช้ีแจงเหตุผลเหลาน้ี  
เพราะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีความหวังมาก  ทานสามารถเอาเร่ืองเหลาน้ีเขา
ช้ีแจงในท่ีประชุมตางๆ  ดวย 

 3. การออกคําสั่งลูก  เพื่อประสิทธิภาพการทํางานจะเขาบอรดวันท่ี  1 กรกฎาคม  2559  
หลักเกณฑการสรรหาตางๆ  จะไดคําตอบแตกระแสโตกลับแรง  จึงตองขอใหทุกทานชวยกัน 

  การพิจารณายาย  พิจารณาความดีความชอบ  จะมีคณะทํางานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานต้ังมาทําเร่ืองน้ี  คือ 

  3.1 ต้ังศูนยอํานวยการขับเคลื่อน  มีทานณรงค  แผวพลสง  ผูอํานวยการ
สํานักงานบริหารงานบุคคลและนิติการ  เปนผูอํานวยการศูนย  จะมีโครงสรางศูนย  ติดตอกับ
ศูนยอ่ืน 

  3.2 ทําคูมือ  2 อยาง  คือ  คูมือบริหารบุคคล  (ก.ค.ศ. ทํา)  แตคูมือหนาท่ี
คณะกรรมการท่ียุบไปใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทํา  จะทบทวนบทบาท
เดิมและเติมเต็มใหสมบูรณชัดเจนใน  3  วันน้ี  ซึ่งดูเน้ืองานเปนสิ่งท่ีเราทําอยูแลว  เพียงเติม
รายละเอียดบางอยางใหสมบูรณ  เพื่อใหการบริหารงานบุคคลเปนบรรทัดฐานเดียวกัน  และให
มีความชัดเจนปฏิบัติได  และจะมีคูมือ  KPI  วัด  5  อยาง  ศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  
กรรมการ กศจ.  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  แบงเปน   
   1) KPI  วัดฟงกช่ันตามกฎหมายแตจะทําบทบาทหนาท่ีศึกษาธิการภาค
เพิ่มข้ึนดวย 
   2) KPI  ตามภารกิจอยางนอย  11 ตัว  และคาดวาคณะจะมีขอมูลบางแลว 
  นอกจากน้ัน  จะจัดทําคําช้ีแจงอ่ืนๆ  ดวย  เชน  การศึกษาพิเศษ  กรรมการอ่ืนๆ  
  สําหรับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจะเสนอเร่ืองตางๆ  อยางไรน้ัน  
ทานพินิจศักด์ิ  สุวรรณรังค  จะมาช้ีแจงเบ้ืองตน  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   
ต้ังอยูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไหนใหเสนอจังหวัดน้ัน  ท่ีเหลือใหเสนอกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดน้ันๆ  คือแยกเปนรายจังหวัด  ดูแลกี่จังหวัดก็ทําแยกตามจังหวัด 
  การยาย  ยุติแลว  รอเขาบอรด  กรณีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
มี  1  จังหวัด  ก็เปน กศจ. ในจังหวัด  ถามากกวาก็เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานดําเนินการตอ 
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  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยังไมสิ้นสุด  อาจสงเขตปลายทาง  
เชน  มี  4  จังหวัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแยกสงจังหวัดปลายทาง  แต
อีกแบบคือ  ถายุงยากควรหาวิธีการอีกใหเหมาะสมกวา  ดังน้ันการยายของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาท่ีมีจังหวัดเดียวก็ทําในจังหวัดเลย 
  มีขอเสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแยกต้ังเปน  77  จังหวัด  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาดําริวาถาจําเปนก็ทํา  แตขณะน้ีแกปญหาเฉพาะหนาไปกอน  
แตจะต้ังอะไรหามเพิ่มคน 
 
  สํานักงานการมัธยมศึกษาตอนปลายไมมีปญหาบุคลากรสงจังหวัดเดียว 
  กรรมการวินิจฉัยยุทธธรรองทุกข  ไดขอยุติวาใหมีเพียงคณะเดียว  แตสามารถ
ต้ังคณะอนุยอย  ทํางานท่ีไมเกี่ยวกับ  ก.ค.ศ. และต้ัง  กศจ. จังหวัดไดคณะเดียว 
  การทํา JD  กําลังทํา  กําลังทําประกาศ 
 4. เรื่องเรงดวน  คือ  การเกลี่ยครู  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กเปนเร่ืองเรงดวน
ทานคิดตอไดเลยวาจะเกลี่ยอยางไร  เชน  เกณฑการยายครูตองปรับคะแนนอยางไร   
 
นายการุณ  สกุลประดิษฐ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 เรียนศึกษาธิการจังหวัด  (ศธจ.)  หลังจากมาตรา  44  ออกมา  ก็ยังมีการช้ีแจง
เร่ือยมา  ยังไมน่ิง  เร่ืองน้ีถาไมเขาใจลึกซึ้งถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน  ขณะน้ีกระทรวงศึกษาธิการต้ัง  
warroom  เพื่อช้ีแจงตามความเห็นท่ีทุกคนเสนอมา  ซึ่งจะมอบใหสํานักงานบริหารงานบุคคล
และนิติการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับประโยชนมากท่ีสุด  เพื่อให   
ทุกทานนําโอกาสคร้ังน้ีไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เมื่อทุกทานท่ีไดรับเลือกเปนศึกษาธิการ
จังหวัด  ยังมีคําถามวา  มีการยุบสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือไม  ก็ตองมีการช้ีแจงไป
หลายแหง  หลายเขต  มีคําถามวา  มีการยุบสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือไม  ก็ตองมีการ
ช้ีแจงไปหลายแหง  หลายเขต  มีคําถามแปลกมากคือ  ครูเองจะถูกตัดวิทยฐานะหรือไม  และ
ครูจะถูกโอนไปอยูทองถ่ินหรือเปลา  จึงขอใหทานจัดประชุมช้ีแจงใหเขาใจกับทุกคนท่ีเกี่ยวของ 
 คิดวาทุกทานนาจะมีทัศนคติท่ีเปนภาพบวก  เพื่อชวยกันคลายปมปญหาตางๆ  ใหได  
หลายทานอาจจะยังสับสนขอใหคอยๆ  คลี่คลายไป  สวนใหญทุกสวนท่ีเปนผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรเขามา    
มีสวนรวมในการแกปญหาคร้ังน้ีดวย 
 สิ่งท่ีหวงใย  ขณะน้ีมีผูสนใจสมัครท่ีปรึกษา  และผูตรวจ  คุณวุฒิตางๆ  แตเร่ือง
เหลาน้ีมีกฎเกณฑท่ีมา  จึงขอใหรับทราบดวย  และอยาเพิ่งไปรับปากรับคํา  เพราะรอใหมีแนว
ทางการสรรหาออกมากอน 
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 คิดวาตอไปเราจะสามารถแกปญหาไดหลายเร่ือง  เมื่อประกาศอะไรแลว  อยากได
คําตอบจากพวกเราอยางเร็วคือ 

1. การเกลี่ยครู 
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   

สําหรับเร่ืองการบริหารจัดการตามภาระหนาท่ีของศึกษาธิการจังหวัดดานอ่ืนๆ  
ก็คิดวาทุกทานสามารถดําเนินการไดอยูแลวตามความสามารถ 
ขอเปดการประชุม ณ บัดน้ี 
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การวิเคราะหกฎหมายรองรับการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก   
 เปนโอกาสอันดีท่ีจะไดมาพูดคุย  เร่ืองท่ีเกิดข้ึนตามประกาศ  คสช. ฉบับน้ี  หลาย
ทานเปลี่ยนสถานภาพจากคําสั่งดังกลาว  และมีหลายประเด็นท่ียังเขาใจไมตรงกัน  โดยเฉพาะ
บทบาทตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับเรา  ในฐานะผูปฏิบัติอาจมีงานตางๆ  ท่ี  ก.ค.ศ. อาจไมไดพูดถึง  
เชน  บัญชีสอบบรรจุท่ีสอบไว  การเลื่อนข้ันเงินเดือนจะพิจารณาอยางไร  โดยเฉพาะเขตท่ีมี
หลายจังหวัดจะแบงอยางไร  รวมท้ังการยายจะพิจารณากันอยางไร  วันน้ีจึงตองวิเคราะห
กฎหมายเพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
 

ทานทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 ตามคําสั่ง  คสช. เมื่อวันท่ี  22  มีนาคม  2559  เปนเร่ืองท่ีตองขบคิดเหมือนกัน  
เพราะการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  แปลวาตองไมใชในกรุงเทพมหานครและสวนกลาง 
เพราะภูมิภาคคือท้ัง  76 จังหวัด  แตพอมีกรุงเทพมหานครดวยก็ยอมใหเปนกฎหมายพิเศษ  
เพิ่งมีศึกษาธิการจังหวัดคร้ังแรก  และไมมีศึกษาธิการภาคใดดูแลกรุงเทพมหานคร 
 เมื่อมีศึกษาธิการจังหวัดก็มีงานเดิม  ต้ังแตกอนป  2542  ซึ่งตองขับเคลื่อน      ใน
บริบทของจังหวัดและภูมิภาค  งานในภูมิภาคตามคําสั่งท่ี 10  เจตนาตองการใหมีการขับเคลื่อนใน
รูปกรรมการจะตองทําหนาท่ีเปนเลขานุการ  การติดขัดขอกฎหมายตางๆ  ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไมมีอํานาจแตงต้ังก็ไดขจัดขอจํากัดน้ีลงไป  โดยต้ังในรูป
คณะกรรมการใหสามารถต้ัง  ยาย  ถอดถอนบุคลากรทุกสังกัด  รวมท้ังผูปฏิบัติหนาท่ีของ
ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อแกปญหาท่ีไมสามารถดําเนินการไดกอนหนาน้ี 
 ป 2555  ตอนน้ันมีปญหาการคัดเลือกครูกรณีเกิดการร่ัวไหล  ท่ีใหผูบังคับบัญชา 
สั่งใหออกจากราชการ ทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไมสามารถเรียกสอบได เปนตน  
ปญหาทํานองน้ีก็ถูกขจัดออกไปตามขอ 2(8)  สามารถดําเนินการได  แตท่ีสงสัยคือ ขอ 4 – 5 
ท่ียุบเลิกไป  ซึ่งเกี่ยวของกับงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง  ทานท่ีจะตองสวม
หมวกหลายใบจะตองปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตามกําหนดดวยวาเปนอํานาจของตําแหนงใด 
 อีกจุดห น่ึง ท่ี ข อง ใจ คือ   ง านอะ ไร ท่ี ยุบ ข อ  4   ตามกฎหมาย  (ม .  36 )  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ม. 39)  โดยเฉพาะเร่ือง
การดําเนินการตามมาตรา 5  และ 6  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  เร่ืองการ
เห็นชอบประกาศรับเขาเรียนของนักเรียนลวงหนา  1 ป  จึงตองรีบประกาศเสียกอน 15 
พฤษภาคม 
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 การจัดการศึกษาทางเลือก  การศึกษาโดยครอบครัว ชุมชน  ขณะน้ีใหขอความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  เปนภาระเรงดวนอีกอันหน่ึง 
 อีกเร่ืองคือ  เร่ืองตางๆ  ท่ีใหนําเสนอคณะกรรมการเขตฯ ดวย  เชน  ประกาศการรับ
นักเรียนประจําป  การขยายหองเรียน/ช้ันเรียน  ท่ีจริงไมมีกฎหมายใดๆ  เลย  แตเปนคําสั่ง 
ทางปกครอง  ซึ่งแมไมเปนกฎหมายตองพึงถือปฏิบัติ  รวมท้ังการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   
ท่ีกําหนดใหตองเสนอความเห็นชอบคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาดวย  จึงฝากดูแลการวาง
แนวทางปฏิบัติเร่ืองน้ีดวย  เพื่อใหการสงตอและการประสานงานกันสามารถดําเนินการไปได 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 
 บทบาทตามคําสั่งท่ี  11  มีรายละเอียดมาก  เชน  กรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  
กําลังมีการทบทวนวาจะตองเปนบทบาทของใคร อยางไร  ตองรอดูคณะ ก.ค.ศ. วา  จะออกมา
อยางไร  หากตกหลนเราจะไดเพิ่มเติม 
 และการยุบ  อกคศ. ในขอ 5  ผลอยางไรในการปฏิบัติงาน  ขอใหทานสมยศ ศิริบรรณ  
อธิบาย 
 
ทานสมยศ  ศิริบรรณ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 แตกอนเมื่อมีการประชุมกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ อกคศ.เขต  มีหลาย
เร่ืองท่ีติดขัด  จึงเปนโอกาสดีท่ีเราไดเตรียมการในการประชุมคร้ังน้ี  รวบรวมขอมูลน้ันไวเสนอ
แกไข 
 กรุงเทพมหานครไดตกลงกันวา  ใชรูปแบบวาระการประชุมของ  ก.ค.ศ.  ซึ่งมี
ความชัดเจน  รวมท้ังบัญชีการสอบแขงขันท่ีกําลังจะครบวาระ  ทําอยางไรจะบรรจุได  ประเด็น
จะนําเสนอ 
 คําสั่งท่ี 10 การแตงต้ังองคคณะบุคคลและกําหนดอํานาจหนาท่ี 
 คําสั่งท่ี 11 ต้ังองคกร องคคณะบุคคลและกําหนดอํานาจหนาท่ี 
 สองคําสั่งน้ีจะไปสอดประสานกันในการขับเคลื่อน  ระยะแรกอาจยังไมเขาใจ  แต
เมื่อทําความเขาใจแลวก็จะขับเคลื่อนไปได 
 ขอ 11  กําหนดหนาท่ีไวชัดเจน  เรามีหนาท่ีเสนอขอมูลไปใหผูมีหนาท่ีวินิจฉัย  เรา
ไมไดเร่ิมข้ันตอนท่ี 1  แตทํามาอยางตอเน่ือง จึงไดสรุปประเด็นตางๆ  ข้ึนมา  ดังน้ี 
 การบรรจุแตงต้ัง  บางแหงอาจทําไมได  เชน  บางเขตอาจมอบใหดําเนินการและ
รายงาน  อกคศ. เขต  แตบางเขตไมไดมอบ  บางเขต อกคศ. มอบเขตดําเนินการตามปกติ  
บางเขตไมไดมอบ  ซึ่งเขตไดรางแนวทางใหเสนอ  กศจ. 
 ถาประกาศคัดเลือกแลว  อนุมัติหลักการ  จะใชไดหรือไมในกรณีท่ีจะบรรจุ 
 ถาประกาศผลหลัง  22 มีนาคม 2559  ใหเสนอ กศจ. 
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ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 

 คณะทํางานเมื่อวานพูดถึงเร่ืองเรงดวนเฉพาะหนาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ไดขอสรุปวา  เพื่อใหสามารถดําเนินการไปไดก็ใหเสนอแนวทางน้ี  ตามท่ีทานสมยศ  อธิบาย 

 

ทานทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 มีหลายขอท่ีหารือมาวา  เร่ืองการบรรจุแตงต้ัง  เขาโอนอํานาจของ  อกคศ. ไป 
กศจ. ไมสามารถอนุมัติลวงหนาเพราะไมมีคณะบุคคล  ไมมีหนวยงาน  การเห็นชอบหลักการ 
(ตามท่ีทานสมยศ นําเสนอ)  ไมมีบัญญัติในมาตรา  23 
 ขอสังเกต  การมอบอํานาจตองมอบใหบุคคล  ผูดํารงตําแหนง (ไมใชผูปฏิบัติการแทน)  
การกระจายอํานาจตองกระจายใหองคคณะบุคคล  สําหรับการอนุมัติหลักการกอนมีองคคณะ
บุคคลไมนาจะชอบ 
 การแตงต้ังยอนหลังได  แตครูผูชวยไมไดเพราะใหมีผล ณ วันท่ีรายงานตัว 
 ท่ีเรียกมาแลวยังไมบรรจุแตงต้ังเปนเร่ืองการสรรหา  จะจบแคมาตรา 44  ซึ่งไม
ตองเขา  อกคศ.  แตถาบรรจุแตงต้ังเมื่อไรตองเขา  อกคศ. 
 การบริหารงานบุคคล  พระราชบัญญัติลําดับไวเรียบรอย  ซึ่งหมวดแรกคือ 
คณะกรรมการ  ซึ่งมี  4  ลําดับ  เฉพาะ  อกคศ. เขต  ท่ียุบไป 
 หมวดท่ัวไป  เปนบทบังคับวาดวยหลักธรรมาภิบาล  เปนคุณสมบัติท่ัวไป 
 หมวด 3  การกําหนดตําแหนงวิทยฐานะการรับเงินเดือน  ไมใชกระบวนการสรรหา  
และการบรรจุแตงต้ัง 
 มาตรา 45  การสรรหาบุคคลเขารับราชการใหดําเนินการสอบแขงขันการสอบ
คัดเลือก  นอกน้ันเปนการคัดเลือกหมด  ท้ังหมดเปนกระบวนการสรรหา  สรรหาแลวจึงบรรจุ
แตงต้ัง  ซึ่งมี 18  กรณี  เปนกระบวนการบรรจุและแตงต้ัง 
 ดังน้ันตองสอบคัดเลือก (สรรหา) กอนจึงบรรจุแตงต้ัง  สอบไดแลวตองอยูลําดับ   
ท่ีเขาเลือกไวบรรจุ  จึงใหบรรจุแตงต้ังได  ไมสามารถเห็นชอบลวงหนาได  ถาอนุมัติในหลักการ
ตองนํากลับเขาท่ีประชุมอีกคร้ัง  และเรามักเอาคําวาเห็นชอบกับอนุมัติมาปะปนกัน 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการต้ังศูนยขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อแกไขปญหาตางๆ  ตอนต้ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหมๆ  
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติกับกรมสามัญศึกษา  ก็มีบัญชีสอบไว  ซึ่งจะมีกระบวนการ
ถายโอนภารกิจอยางเปนข้ันตอน  ซึ่งเรารอคณะ  ก.ค.ศ. ออกมา  แลวเราดูและเติมสวนท่ีขาด 
 ตามคําสั่ง  คสช. อาจมีมติ/คําสั่ง  อกคศ. เขต  บางเร่ืองทําไดหรือไม อยางไร  
ทานกําจัดชวยอธิบาย 



8 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ทานกําจัด  คงหนู  ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
 ศึกษาธิการจังหวัดเปนตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่ง คสช. มีฐานะเปน
พระราชบัญญั ติ   ไมแก ไขกฎหมาย 2 ฉบับ คือ   พระราชบัญญั ติระเ บียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ 46  และพระราชบัญญัติขาราชการครู 47  อํานาจหนาท่ีของ  อกคศ.  
ถูกโอนไปท่ี  กศจ.  ประกาศระเบียบอ่ืนไดยังใชไดโดยไมขัด 
 องคอํานาจใหมจึงกอใหเกิดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  โดยมอบสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  ทําหนาท่ี 
 อีกฉบับคือ  ประกาศกระทรวงตํ่ากวาประกาศของ  คสช. ตราบใดท่ียังไมยกเลิก  
ก็ยังใชบังคับ 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวันท่ี 22 มีนาคม 2559  องคประกอบของคณะ
บุคคลไมครบ  แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใชอํานาจตามขอ 11  ยกเวนได 
 
ทานกําจัด  คงหนู  ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  วันท่ี 22 มีนาคม 2559  ปกติการปฏิบัติงาน
ของคณะตางๆ  ครบองคคณะบุคคลจึงปฏิบัติได  แตคําสั่งน้ีมีขอความแกปญหาไว  โดยใช
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหประชุมตอไปได  โดยไมตองมีองคประกอบครบ 
 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศวันท่ี 22 มีนาคม 2559 
กําหนดใหองคประกอบของกรรมการเทาท่ีมีอยูสามารถเรียกประชุมได  ชอบดวยกฎหมาย   
ถาไมดําเนินการอาจเขาขายละเลยการปฏิบัติหนาท่ีทําใหเสียหาย 
 
ทานสมยศ  ศิริบรรณ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ศึกษา ธิการจั งห วัดก รุง เทพมหานคร  ทําหนังสือ เ รี ยนรัฐมนตรีว ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการ  ขอกําหนดนัดวันประชุม  ดังน้ันจังหวัดอ่ืนก็เสนอ  ศธภ. ไดเชนกัน 
 
ทานทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 นัดประชุมแลว  วันท่ี 5 เมษายน 2559  เร่ืองท่ีจะเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานควรหลีกเลี่ยงท่ีจะเสนอเร่ืองท่ียังไมเรงดวน (ไวรอคราวหนา) ใหเสนอเร่ือง
ท่ีไมผูกพัน  และเร่ืองจําเปนเทาน้ัน  เชน  เร่ืองการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
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ทานกําจัด  คงหนู  ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
 องคประกอบท่ีมีอยูขณะน้ี  สามารถดําเนินการไปไดเลย  เพราะหากไมดําเนินการ
อาจเปนปญหา  อะไรท่ีสําเร็จมาแลวโดยองคคณะบุคคล ก็ควรดําเนินการตอไปได  ศึกษาธิการ
จังหวัดเปนผูกํากับดูแล  ปกติอํานาจบังคับบัญชาใหญมาก  ดู  2  เร่ือง  คือ  กฎหมายและ
ดุลพินิจ  สวนการกํากับดูแลน้ัน  ดูแลความชอบดวยกฎหมาย  ระเบียบ  เปนเร่ืองท่ีเราตองดู 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 
 ผูวาราชการจังหวัดเขาใจบทบาทหนาท่ีของศึกษาธิการจังหวัดก็มีการประชุมกัน
เชนกัน  ดังน้ันศึกษาธิการจังหวัดตองคุยกับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาถึงปฏิทิน
ตางๆ วาเร่ืองใดตองเสนอเขาท่ีประชุมวันไหน เมื่อไรกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) 
 
ทานทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 องคประกอบขอ (3) ท่ีกําหนดใหมีผูแทนตางๆ  อยูในกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
บัดน้ีมีรายช่ือครบแลว 
 กรณีขณะน้ียังไมมีอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ซึ่งกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แตงต้ัง  ถายังไมต้ังอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  กรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ทําหนาท่ี
อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได  กอนอ่ืนตองประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนัดแรกกอน 
 กรรมการศึกษาธิการจังหวัดเปนองคคณะบุคคล  แตศึกษาธิการจังหวัดทําหนาท่ีไป 
มติท่ีประชุมจะเปนอยางไรก็ทําตามน้ัน  เรามีหนาท่ีเสนอไป  อํานาจเต็มอยูท่ีกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  ถารออาจเกิดความเสียหายได 
 
ทานสมยศ  ศิริบรรณ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 การเขียนกฎหมายขอ 8  ผูเขียนชาญฉลาด  มีท้ังความเขมแข็งและยืดหยุน  
ระเบียบขาราชการครู  เขียนไวใหมี อกค.กรม  และ อกศจ.  ใหมีหนาท่ีตาม ก.ค.ศ. ซึ่งมอบไป
อํานาจมาก  ซึ่งตอมาก็มีปญหามากมายตามมา 
 อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมอบ
อํานาจ  แตเมื่อยังไมมีการมอบกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก็ทําหนาท่ีเองได 
 ในอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจะมีวิธีการมอบอยางไร  อาจต้ังเปนคณะหลาย
คณะ  หรืออนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดทําหนาท่ีบริหารงานบุคคลท้ังหมดก็ได  แตในขณะท่ี
ยังสงสัยใหดู ขอ 11 
 ดังน้ันคูมือปฏิบัติงานท่ีทําข้ึนตองดูวาเปนคูมือของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัด 
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ทานทวีพล แพเรือง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 คําสั่งองคคณะ  อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่ีใครสั่ง 
 ผูแทนคณะน้ันก็ตองเปนผูสั่ง  ซึ่งก็คือประธาน  ดังน้ันงานอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดจะลงนามโดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไมได  เวนใชวาปฏิบัติหนาท่ี 
 
ทานชูชาติ  ทรัพยมาก 
 สรุปวาไมตองรอคําสั่ง  สามารถประชุมไดเลยตามคําสั่งฉบับน้ีเลย 
 
ทานสมยศ  ศิริบรรณ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 เร่ืององคประกอบตามขอ 3  ในตารางขวาง  ยังไมตองกังวลจะมีขอยุติตองมี กคศ. กอน  
ท้ังหมดยังไมมีขอยุติ  เปนเพียงรางแนวทางเทาน้ัน 
  

************** 

 
        นางรัชนี  สินสืบผล  ผูจดรายงานการประชุม 

        นางสุจิตรา ศรีพิสฐิสกลุ  ผูพิมพ 
        นายชลํา  อรรถธรรม  ผูตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

การดําเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

วันท่ี 30 มีนาคม 2559 

ณ  โรงแรมปรินซ พาเลซ มหานาค  กรุงเทพมหานคร 

************** 

 
เวลา  13.19 น. 
โดย นายพินิจศกัดิ์ สุวรรณรังค  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ไดมีการประชุมท่ีกําหนดแนนอนคือ  1  เมษายน  2559  เวลา  15.00 น.  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน  และคาดวา  เวลา  16.00 – 18.00 น.  จะมี
การประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  สวนสําคัญคือ  การใหความเห็นชอบองคประกอบองค
คณะบุคคลตางๆ  ท่ีเปนผูแทนหนวยงานตางๆ  ผูแทนภาคประชาชน 2  ทาน  ครู  2  ทาน  
และผูทรงคุณวุฒิ  2  ทาน  ซึ่งนาจะเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิในการประชุมคร้ังท่ี 1  และผูแทน
ภาคประชาชน  แมจะยังไมเรียบรอยนาจะอนุมัติไดวันท่ี  1  เมษายน  2559  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดลงนามแลว  ใหกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเทาท่ีมีอยูดําเนินการประชุม
ไดเลย 

 วันท่ี  4  เมษายน  2559  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะ  จะพบมหาดไทย
และจะ  VDO  Conference กับผูวาราชการจังหวัด  ผูบริหารทุกทานคงทราบแลววามีการยุบ
คณะกรรมการเขตและ อกคศ.  และโอนอํานาจมาเปนของกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  ซึ่งมี  
3  กลุม  คือ 

1. อํานาจหนาท่ีจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. อํานาจหนาท่ีจาก  อกคศ. เขต 

3. หนาท่ีในคําสั่ง  คสช. 8  ขอ 

ตองหลอมรวมท้ังหมดเขามา และจัดทําคูมือ ซึ่งจะออก  3  เลม  คือ  1) ระเบียบ
หลักเกณฑตางๆ  ท่ียังใชบังคับในปจจุบัน  จะเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาฯ  2) คูมือ  ซึ่งจะพูดวาในชวงแรกจะดําเนินการอยางไร  และสวนของกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  การประชุมของ  อกศ. เขต  ฯลฯ  จะทําอยางไร  3) การยาย  การโอน  
คาตอบแทน  ใหเขาใจในชวงรอยตอ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายังดูแลรับผิดชอบเหมือนเดิม  หลายสวนเปนไป
ตามปกติ  แตถาทานใดเห็นวานาจะมีปญหาอุปสรรคนาจะนําเสนอเลย 
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 ในระยะแรกอาจยุงยาก  เร่ืองท่ีตองเขาองคคณะ  ตองเสนอเขาเขต 1 กอน  เมื่อ
ลงมติแลว  จึงแจงไปตามเขต  คือ  เปลี่ยนจากเขา  อกคศ. เขต  เปน  กศจ. 
 กรณีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในการพิจารณายาย  สํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาท่ีดูแลมากกวา  1  จังหวัด  หลักเกณฑตามเดิม  ซึ่งจะมีการพิจารณาพรอมกัน
กับการยายขามเขต  ยายภายในจังหวัดไหน  นําเขากรรมการศึกษาธิการจังหวัดน้ัน  ผลการ
พิจารณาก็ใหสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาดําเนินการตามมาตรา 53 

 ถายายขามจังหวัด ชวงแรกอาจตองสงเขาขับเคลื่อนพิจารณาตามท่ีเสนอ  แนวทาง
ตอไป  กรณีขามจังหวัดอาจเสนอใหกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน้ันพิจารณากอน 

 ท้ังน้ียังไมตกผลึก  แตอํานาจการบรรจุแตงต้ัง  โยกยาย  ยังเปนอํานาจตามมาตรา 53 

 การพิจารณาเงินเดือน  ซึ่งยังไมยุติคือ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ไหนคุม 4 จังหวัด หรือมากกวา 1 จังหวัด  ตองทําบัญชีตามจํานวนจังหวัด  แตภาพรวมโควตา
ตองไมเกินท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันไดรับ  แลวสงกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน้ันๆ  
พิจารณา  แลวแจงกลับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันภายหลัง 

 ถาเชนน้ัน  มีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุกจังหวัดดีหรือไม  เร่ืองน้ี
ยังไมมีขอสรุป  สุดทายกรรมการศึกษาธิการจังหวัดดูเร่ืององคคณะบุคคลแทน  อกคศ. เขต  
และอํานาจ  8  ขอ  มีบางขอตองเสนอกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาฯ 

 อํานาจหนาท่ีกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  มี  3  เร่ือง   
1. รับโอนมาจากคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา (สวนของ สพฐ.) 
2. รับโอนมาจาก อกคศ. เขต  (สวนของ สพฐ.) 
3. ระบุในขอ 7  คําสั่งท่ี 10  คือ มีอํานาจหนาท่ีในเขตจังหวัด คือ การวางแผน

การศึกษาท้ังหมดในจังหวัดท่ีอยูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  นอกเหนือจากน้ีใหใช “ประสาน” 
ในสวนของ  กคศ. บางวา  ในขอ 8  คําสั่งท่ี 10  ใหมีคณะกรรมการ  อกคศ. 

จังหวัด  อันน้ีต้ังไดคณะเดียว  ถาต้ังอนุในขอ 8  ซึ่งอยากเห็นการต้ังอนุเปนดานๆ  ไป  :  วินัย, 
การสรรหาบรรจุแตงต้ัง,  พิจารณาความดีความชอบ  เพื่อใหมีมาตรฐานทุกจังหวัด 

ขอ 2 (4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคงทราบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีโรงแรมตรัง  ทานบอกวาจะใชเทาท่ีจําเปน 

อยากใหเขาใจตรงกัน  โดยอันดับแรกการดําเนินการทางธุรการตางๆ  ท่ีไมเกี่ยวกับ
เร่ืองตองเขาท่ีประชุม  ใหดําเนินไปตามปกติ  ถามีการแตงต้ังแลวก็ดําเนินไปตามปกติ  จึงขอ
ฝากใหทุกเขตจัดทําบัญชีวาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดอนุมัติหลักการอะไรบาง  อะไรท่ียัง
ดําเนินการไมเสร็จ  วาระแรกขอใหเสนอกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 ท่ีในคําสั่งใหโอนอํานาจหนาท่ี  โอนเฉพาะสิ่งท่ีเปนองคคณะ  เชน  ผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพึงมีพึงปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี  อกคศ. เขต  ใหโอนไป 

 ยกตัวอยางของตํารวจ  กองบัญชาการก็ยายได  ขางบนก็ยายได   
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ในสวนกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาแทนองคคณะบุคคล  พิจารณาแลว   
ก็ตองสงเร่ืองคืน  เปนเร่ืองใหมเพิ่มเติม  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการดําริวาจะใช
เทาท่ีจําเปน 
 
ทานอรรถพล  ตรึกตรอง  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 การต้ังศึกษาธิการภาค  เน่ืองจากผูบริหารระดับสูงมีอํานาจไมพอ  จึงตองต้ัง
ผูบริหารระดับตนดวย  กอนหนารูวาจะเกิดเหตุการณน้ี  ไดวิเคราะหรูปแบบขอดี  ขอดอย   
มาวันน้ีตองเดินตอไปขางหนาใหได 
 ตําแหนงศึกษาธิการภาค  ยังมีบทบาทไมชัดเจนนัก  เพราะสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี
ไมใชตําแหนง  การตรวจราชการเขตตางๆ  ก็ยังตองทําเหมือนเดิม  ถาไมมั่นใจในบทบาทจะ
สงผลกระทบมหาศาล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหนัดศึกษาธิการภาคประชุม  
ในวันท่ี  11  เมษายน  2559 
 และลาสุดมีคําสั่งใหมีรองศึกษาธิการภาคปฏิบัติหนาท่ีแทน  กรณีศึกษาธิการภาค
ไมอยู  ซึ่งก็ชวยไดบางกรณีศึกษาธิการภาคไมอยู 
 กอนหนาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและเลขานุการรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ไดหารือปญหาหลายๆ  เร่ือง  ก็ไดเลาใหทานฟงและนํามาสูเหตุการณ
วันน้ี 
 งานดวนวันน้ีไมใชเฉพาะความดีความชอบและการยาย 
 เร่ืองการยายของเดิม  ครูเขียนขอไดเขตเดียว  แตขอใหเสนอใหครูขอยายได
หลายเขต 
 ในเร่ืองขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนหลายแหงจัดลําดับมา
เรียบรอย  ซึ่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ปลอย  เพราะการออกความเห็นไมตองจัดลําดับ 
เพราะกรรมการสถานศึกษาออกความเห็นมาไมตองเปรียบเทียบกันมา  เมื่อสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาไมพิจารณาตามลําดับท่ีเสนอมาก็มีปญหา 
 การทําแผนอัตรากําลังครู  ขอมูลท่ีไดจากสํานักตางๆ  คือ  แตละปมีครูเกษียณ
เทาไร  ไมไดขอมูลวาเราขาดครูดานไหน  เราอยากเห็นการผลิตครูตรงตามความตองการ 
 การสงครูใหโรงเรียน  ไมไดจบแคตามความตองการของโรงเรียน  เพราะบางทีก็มี
ระบบอุปถัมภซอนอยู  เชน  ตองการบรรจุคนท่ีเปนญาติ 
 วันน้ีเราไปดูหลักเกณฑการยายไมใชตามความตองการ  แตตองเปนความจําเปน 
 ดูคะแนน  O-Net  ผลออกมาแลวตองรูวา  โรงเรียนน้ันตองมีครูอะไร  เทาไร  จึง
อยากเห็นสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาวิเคราะหแผนอัตรากําลังรายโรง  แลววิเคราะหออกมา
รายเขต  ทุกวันน้ีคุณภาพไมเกิดเพราะเมื่อสงไปแลว  ปลอยเจาหนาท่ีทํา  และความจําเปนไม
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ตรงตามความจริง  ตองรูวาแตละโรงมีความจําเปนตองไดรับครูวิชาใดจริง  คุณภาพจึงเกิด  
เพราะถาวิเคราะหไดเชนน้ี  เสนอไปกรรมการศึกษาธิการจังหวัดก็ตองจัดใหตามน้ัน 
 ภารกิจท่ีทานตองรีบทําตอไดเลย  คือ  กรอบอัตรากําลังตามความจําเปน 
 เร่ืองท่ีสอง  เรงดวนท่ีทุกสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตองทําแบบใหม คือ  การ
ปฏิบัติตามมาตรา 5  การศึกษาภาคบังคับ  จัดสรรโอกาสในการเรียนตอต้ังแตช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 1  ปญหากระทบอัตรากําลัง  กระทบคุณภาพ  และโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จากการรวบรวมประกาศรับเด็กนักเรียน  2  เขต  ไปคนละทิศละทาง  ประกาศ
การรับเด็ก  เปนหนาท่ีประธานกรรมการเขตลงนาม  ซึ่งตองกอนเปดภาคเรียน  1  ป 
 เราลอกเขตบริการโรงเรียนเดิม  ต้ังแตไหนแตไรมาใช  เขตบริการไมจําเปนตอง
เหมือนเดิม  ถาเขตบริการเดิมท่ีใดมีนักเรียนไมถึง  5  คน  โรงเรียนน้ันงดรับเด็ก  แตกลุม
สงเสริมใชตัวเลขเดิม  สุดทายโรงเรียนขนาดเล็กจึงเพิ่มมากข้ึน 
 ถาโรงเรียนใดจําเปนตองใหรับ  ตองมีเหตุผลท่ีฟงได 
 การจัดสรรโอกาสในการเรียนตอ  ท่ีทําสวนใหญไมใชการจัดสรรโอกาส  แตเปน
การประกาศวามีโรงเรียนใดบาง  ไมบอกวาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใด  มีโรงเรียนใดบาง  
ท่ีเด็กมาเขาเรียนได  สวนเด็กจะพอใจไปเรียนท่ีอ่ืนก็แลวแตเขา 
 การจัดสรรโอกาสเรียนตอตามมาตรา 5  เปนอํานาจของผูวาราชการจังหวัดลงนาม  
ไมใชผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 การเปด-ปดภาคเรียน  มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการรองรับ  ถาหากโรงเรียนใด
ไมตองการเปด-ปดตามประกาศน้ี  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  คือ  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไดมีคําสั่ง
มอบอํานาจใหเปด-ปดไดตามความจําเปน  แตกลับเปนวาโรงเรียนถือวาเปนนิติบุคคล  เปด-ปด 
ตามความพอใจ  ไมใชตามความจําเปน 
 สิ่งเหลาน้ีจึงตองมาคุยกันใหม  เร่ืองการจัดสรรโอกาสตองจัดใหเด็กทุกคนท่ีมีสิทธิ
ไดเขาเรียน  แตท่ีปรากฏคือ เด็กเขาไมได 
 วันท่ี  4  เมษายน  2559  จะ  VDO Conference  กับผูวาราชการจังหวัดชวย
เสนอตอหนารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ใหขอมูลทะเบียนราษฎรท่ีมาโดยทางออนไลน  
ไมใชสงกระดาษมา 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีตองการเลื่อนวิทยฐานะ  เมื่ออยูใน
ตําแหนงไมนอยกวา 3 ป  แตย่ืนไมได  ตอมากําหนดวาตองดํารงตําแหนงในสายงาน  คือ เคย
เปนรองมา  จึงขอใหกลับไปดู 
 อีกประเด็นท่ีเสนอไปในการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ท่ีกําหนดใหต้ังครูไป
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ  ถกเถียงกันมานานไปยุติวาตองเปนครูในโรงเรียนน้ันเทาน้ัน  
เปนเร่ืองท่ีตองปลดล็อค  จึงฝากท่ีประชุมน้ีชวยเสนอดวย 
 ตอนน้ีเปนโอกาสท่ีเราทุกคนจะไดเสนออะไรท่ีจะทําไดเปนประโยชน ขอฝากดวย 
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ทานณัฐพงษ  เพราแกว  เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 การปรับการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

1. โครงสราง 
2. องคประกอบและอํานาจหนาท่ี 
3. ประเด็นท่ีมีความคลาดเคลื่อนและสรางความกังวลในใหกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
4. ประเด็นขอเสนอแนะของนักวิชาการ 
5. การขับเคลื่อนภารกิจเรงดวน 

 ฝากประเด็นท่ีเปนปญหาตางๆ  และการขับเคลื่อน  ซึ่งจะมี  KPI  จากโครงสราง
ศึกษาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอีกหน่ึงตําแหนง 
 มีประเด็นโจมตีวาทําใหสายการบังคับบัญชายาวข้ึน  คือ  ตองผานศึกษาธิการภาค
และศึกษาธิการจังหวัด  แตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการวายาวจริง  แตเฉพาะเร่ืองการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย  การติดตามและรายงานใหมีประสิทธิภาพมากกวา  แตเ ร่ือง
งบประมาณเหมือนเดิม  ท่ีสําคัญอะไรท่ีเกี่ยวกับการศึกษาท่ีจะชวยเร่ืองการเรียนรู  ทานตองไป
เกี่ยวเขามาใหหมด   
 ทุกคนเกี่ยวของกันท้ัง  กศน. และอาชีวศึกษา  กระทรวงแรงงาน  กระทรวงการ
ทองเท่ียวและกีฬา  ความตองการไกดในพื้นท่ี  รวมท้ังมหาวิทยาลัย 
 ในฐานะเลขานุการกรรมการศึกษา ธิการจั งห วัดตอง ดู ทุกองคาพยพใน
กระทรวงศึกษาธิการทุกแหง  KPI ตัวหน่ึงท่ีจะเช่ือมทุกคน คือ การท่ีเด็กคนหน่ึงออกนอกระบบ  
ตอไปน้ีทานตองปองกันไมใหออกไป  ถาออกตองรูวาไปไหน  ตองติดตามผูปกครอง  ใหรูวา  
ถาไมสงลูกไปเรียนผิดกฎหมายอยางไร 
 อีกเร่ืองท่ีจะเห็นความเช่ือมโยง คือ การรับเด็กเขาเรียนและการจัดสรรโอกาส  
ตองรีบทําแลวภายใน  15 พฤษภาคม 2559 ตองไปคุยกัน  เชน  โรงเรียนเล็กๆ  ไกลจริง ปรับ
เปนศูนย กศน. ไดไหม 
 ความเปนเอกภาพในการจัดการศึกษา เลขาธิการเปน regulator  สงลงไปท่ีจังหวัด 
แตคนปฏิบัติยังเปนผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ผูอํานวยการโรงเรียน  กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดไมสามารถไปสั่งผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได  แตมีสิทธ์ิ
เสนอแนะได  หากไมเปนไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
 ศึกษาธิการจังหวัดไมเปนผูบังคับบัญชาเชนกัน  เปนผูกํากับเทาน้ัน 

2. องคประกอบ อํานาจหนาท่ี 
3. อํานาจหนาท่ีของ กศจ. 

- กําหนดยุทธศาสตรแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด 
- พิจารณาและใหความเห็นชอบแผนการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด 
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- พิจารณาและใหความเห็นชอบกรอบการประเมินผลหนวยงานและ
สถานศึกษาในจังหวัด 

- เสนอความเห็นการบริหารงานบุคคลของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ของ ศธ. ในภูมิภาค 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด ศธ. ในจังหวัด 
- วางแผนการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษา 
- เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ. ในภูมิภาคเพื่อ

แตงต้ังคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อชวยเหลืองาน กศจ.  
- ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือ ศธ. มอบหมาย 
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานในจังหวัด  77 จังหวัด   77 กรอบภายใต 

มาตรฐานเดียวกัน 
  ศึกษาธิการจังหวัดมีองคประกอบอะไรบาง  ทราบแลว  การสรรหาจะชัดเจนใน
วันประชุม  ก.ค.ศ. 
 ทานตองมียุทธศาสตรจังหวัด  โดยตองครอบคลุมท้ังระบบ  ต้ังแตเกิดจนตลอดชีวิต  
นอกระบบ  ตามอัธยาศัย 
 คนท่ีเปนรองประธานคือ ศึกษาธิการภาค  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  และ
ตอไปนโยบายจะไมผิดเพี้ยน 
 เมื่อมียุทธศาสตรตองรูจักการทําแผน  ท่ีผานมาไมเคยมีงบยุทธศาสตรของจังหวัด  
แตมาจาก  14  แทง  ในกระทรวงศึกษาธิการ  จากน้ีไปโรงเรียนอาจเขียนโครงการเสนอ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  อาชีวศึกษาอาจไปสอนในโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จะเกิดภาพบูรณาการท้ังจังหวัด  และทําเปนแผนการศึกษาระดับจังหวัด
ใหสํานักงบประมาณเห็นภาพ  สถิติทุกตัวตอสอดคลองกัน  เชน  เด็กจบจากโรงเรียนทุกสังกัด  
ภาคเอกชนท่ีจะเขามาชวย  ตองเขามาอยูในแผนน้ีท้ังหมด  ซึ่งตองเปนท้ังแผนงานและแผนเงิน  
ผูวาราชการจังหวัดจะเอาแผนน้ีสงตอไปเปนแผนบูรณาการของจังหวัดสงมาท่ีกระทรวงมหาดไทย  
ดังน้ันภาพป 2561  อาจเปนงบประจํา 50%  และเปนงบท่ีเสนอมาจากจังหวัด 50% 
 มีคําถามทําไมไมกระจายอํานาจไปโรงเรียนเลย  เราพรอมจริงหรือยัง  มีบทเรียน
มาแลวจากองคการปกครองสวนทองถ่ิน  การกระจายแบบน้ีก็ถือวาตรงกับความตองการของ
ทองถ่ิน 
 ตํา แหน ง ท่ี  4   ท่ี ศึ กษา ธิการจั งห วัดปฏิ บั ติหน า ท่ี คือ   เป นเลขา นุกา ร
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.)  ซึ่งจะต้ังตอไป  
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 งานดวน 
1. การเกลี่ยครู 
2. ทําอยางไรไมใหเด็กออกนอกระบบ 
3. คดีคางทอ 

 สามเร่ืองน้ีจะเปน  KPI  ของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ผูอํานวยการโรงเรียนดวย 
 ศึกษาธิการภาค  ไมมีหนาท่ีเกี่ยวกับงบประมาณเลย  แตจะตองมี KPI กําหนด
เชนกัน 
 คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
 อํานาจในการแตงต้ัง โยกยาย จะใชเมื่อจําเปนจริงๆ  
 อํานาจหนาท่ีศึกษาธิการจังหวัด  ไมมีหนาท่ีบังคับบัญชาอาชีวศึกษาเปนเพียง  
regulator หากมีหนวยงานใดไมทําตามแผน  ก็นําปญหาเขา  กศจ. 
 ฝากช้ีแจงขอสงสัยใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. การโอนยายครูไปทองถ่ิน (ไมจริง) 
 2. การเปลี่ยนตําแหนงครูไปเปนพนักงานราชการ (ไมจริง) 
 3. เงินวิทยฐานะท่ีจะหายไป (ไมจริง) 
 4. ผูบริหารโรงเรียนจะถูกประเมินโดยศึกษาธิการจังหวัด (ไมจริง) 
 5. การยกเลิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (ไมจริง) 
 6. การใหมีโรงเรียนเอกชนในทุกตําบล  (ไมจริง) 
 7. ผูวาราชการจังหวัดไมมีความเหมาะสมทางวิชาการ และไมมีประสบการณดาน
การศึกษา (ไมจริง) 
 8. ไมตองมีใบประกอบวิชาชีพ (ไมจริง) 
 9. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะถูกยุบ  (ไมจริง) 
 10. จะมีมาเฟยเพิ่มมากข้ึน  (ไมจริง) 
 11. อ.ก.ค.ศ. เดิมจะเขามายึดอํานาจอีก  (รอดู) 
 ขอเสนอแนะของนักวิชาการและนักการเมือง 
 1. การปฏิรูปกําลังเปนไปแบบกลับหัวกลับหาง ไมไดทําในสิ่งท่ีควรทํา 
 2. ไมมีการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียน  เราจะกระจายอํานาจเมื่อพรอม 
 3. เด็กไดรับอะไรจากการปรับระบบบริหารราชการในสวนภูมิภาค 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีบอย 
 5. Application ภาษาอังกฤษ 
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 การขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
1. การจัดทําตัวช้ีวัด (KPIs) 

  ประเมินผลงานของ 
  -ศึกษาธิการภาค/สถาบันการอาชีวศึกษา 
 2. จัดทําหลักเกณฑการสรรหากรรมการและวาระการดํารงตําแหง 
 3. ประสานงาน 
 4. อ.ก.ค.ศ. หนวยงานอ่ืนๆ  
 5. การเกลี่ยอัตรากําลังระดับภาค ระดับจังหวัด (มอบ สป.ศธ. ดําเนินการหารือกับ 
ก.พ. และ ค.พ.ร.) 
 6. การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย สพป. และ สพม. 
 7. การสอบบรรจุครูผูชวย ยังคงใชหลักการเดิม 
 8. งานอ่ืนๆ  สามารถดําเนินการขับเคลื่อนตอไปได 
 การขับเคลื่อนภารกิจเรงดวน 

1. ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู 
2. คืนครูสูหองเรียน 
3. การผลิตและพัฒนาครู 
4. การจัดการเรียนการสอน  STEM ในสถานศึกษา 
5. ยกระดับความรูภาษาอังกฤษ 
6. การอานออกเขียนไดของนักเรียน 
7. ทวิภาคี/ทวิศึกษา 
8. อาชีวศึกษาเปนเลิศ 
9. มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาพี่เลี้ยง 

 10. โครงการประชารัฐ (ดานยกระดับคุณภาพวิชาชีพและดานการศึกษาพื้นฐาน
และพัฒนาผูนํา)  
 11. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา (การเขาสูตําแหนงของ     ผอ.
สถานศึกษา  การนําผล O-Net มาใช) 
 และทกุตัวมี  KPI  ยังไมไดกําหนดเวลา  ใหเวลาทุกทานไปคิด  มีปญหาอะไรให
เสนอมาพรอมเง่ือนไข  เราตองแก  ถาแกไมไดทานก็ไมผิด 

 

************** 
        นางรัชนี  สินสืบผล  ผูจดรายงานการประชุม 

        นางสุจิตรา ศรีพิสฐิสกลุ  ผูพิมพ 
        นายชลํา  อรรถธรรม  ผูตรวจรายงานการประชุม  


