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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชนในการประสานการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
“การปฏิรูปการศึกษา” หมายความวา การดําเนิน งานตามขอเสนอการปฏิรูปการศึก ษา
ในทศวรรษที่สองซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
“ทศวรรษที่สอง” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ขอ ๔ การปฏิรูปการศึกษาใหดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาในสี่ดานดวยกัน คือ
(๑) พัฒนาคุณภาพคนไทย ใหมีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห แกปญหา ริเริ่ม
สร างสรรค มี จิต สาธารณะ มี ระเบี ยบวินั ย คํา นึง ถึ งประโยชนส วนรวม มีศี ลธรรม คุณ ธรรม
จริยธรรม และคานิยม
(๒) พัฒนาคุณภาพครู ใหเปน ผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพที่มีคุณคา
สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครูมาเปนครู
(๓) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ
ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับการศึกษา และเรียนรู
ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
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(๔) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ โดยมุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน
และทุกภาคสวน และมีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ ๕ ใหมีคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
(๑) คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเรียกโดยยอวา “กนป.”
(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเรียกโดยยอวา “กขป.”
ใหคณะกรรมการทั้งสองคณะดําเนินการใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
ตามขอ ๔
ขอ ๖ ให “ กนป.” ประกอบดวย
(๑) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง
(๓) รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐ มนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
รัฐ มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประธานสภาหอการค า แห ง ประเทศไทย และประธานสภาอุ ต สาหกรรม
แหงประเทศไทย เปนกรรมการ
(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีความรูและความสามารถ
หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิรูปการศึกษา เปนกรรมการ
(๕) เลขาธิการสภาการศึกษา เปน กรรมการและเลขานุการ และใหรองเลขาธิการสภา
การศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๔) คนหนึ่ง เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖ (๔) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแต
วันที่ไดรับแตงตั้ง และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ และมีการแตงตั้งบุคคลอื่น
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่งึ ไดแตงตั้งไวแลว
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เมื่อครบกําหนดตามวรรคหนึ่งแลว หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหก รรมการผูท รงคุ ณวุฒิ ซึ่งพ น จากตํ าแหนงตามวาระนั้น อยูใ นตํ าแหนงเพื่อปฏิบั ติหน าที่ต อไป
จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตเหลือเวลานับถึงวันสิ้นสุดป
พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนเวลาไมเกินหนึ่งป ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ครบวาระนั้นดํารงตําแหนงตอไป
จนถึงวันสิ้นสุดป พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๘ นอกจากการพน จากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖ (๔)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งตอ หนา ที่ หรื อมี ค วามประพฤติเ สื่ อมเสี ย
หรือหยอนความสามารถ
(๔) เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ขอ ๙ การประชุมของ กนป. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ให ป ระธานกรรมการเปน ประธานในที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม อ ยู ใ น
ที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธาน
กรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูใ นที่ประชุม หรือไมอ าจปฏิ บัติหน าที่ได ใหที่ ประชุ ม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้น อีกหนึ่งเสียงเปนเสียง
ชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให กนป. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินงานตามอํานาจหนาที่
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(๒) เสนอแนะและให คํ า ปรึ ก ษาแก ค ณะรั ฐ มนตรี ใ นการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๓) สงเสริม และสนั บสนุ น ให เกิด ความร วมมื อจากทุ กภาคสว นในการดํา เนิน งานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใหบรรลุผลตามเปาหมาย
(๔) กํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามนโยบายและยุ ท ธศาสตร
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๕) รายงานผลการดําเนินการ ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขตอคณะรัฐมนตรี
เปนประจําทุกป
(๖) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๑ ให “กขป.” ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลั ด กระทรวงแรงงาน ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม ปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุด มศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เปนกรรมการ
(๓) เลขาธิการสภาการศึกษา เปน กรรมการและเลขานุการ และใหผูอํานวยการสํานั ก
นโยบายและแผนการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๑๒ ใหนําความในขอ ๙ มาใชบังคับกับการประชุมของ กขป. โดยอนุโลม
ขอ ๑๓ ให กขป. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) อํ า นวยการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องตามนโยบาย
และยุทธศาสตรตามขอ ๑๐ (๑)
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(๒) จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอ กนป. ในการผลักดันและดําเนินการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รวมทั้งขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๓) เรง รัด ติ ดตาม และประเมิน ผลการปฏิ บัติต ามแผนปฏิ บัติก ารของหน วยงานตาม
ขอ ๑๐ (๑) รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๔) เชิญขาราชการ พนักงาน ลูกจาง ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา
(๕) ขอยื ม ตั ว และขอใช บุ ค คลจากส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
ตามระเบียบนี้ไดตามความจําเปน
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ หรือที่ กนป. มอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสํานักงานทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ กนป. และ กขป. และใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ งานการประชุม งานประชาสัม พันธ และงานเลขานุการของ
กนป. และ กขป.
(๒) ประสานการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย
(๓) สงเสริมและสนับสนุน ใหเกิ ดความร วมมื อในการดําเนิน งานขั บเคลื่อนการปฏิรู ป
การศึกษา ในทศวรรษที่สองระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
(๔) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ กนป. และ กขป.
และจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง
(๖) ใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบนี้
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(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามที่ กนป. หรือ กขป. มอบหมาย
ขอ ๑๕ ให ห น ว ยงานของรัฐ เจ าหน า ที่ ข องรั ฐ บุค คล และคณะบุค คล ซึ่ง มี ห น า ที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใหความรวมมือ และสนับสนุนการดําเนินงานของ
กนป. และ กขป. และสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบนี้
ขอ ๑๖ คาใชจายสําหรับ กนป. และ กขป. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่แตงตั้ง
โดย กนป. และ กขป. เจาหนาที่ที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานหรือบุคคลที่มาชวยราชการของสํานักงาน
รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ กนป. และ กขป. คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน ใหเบิกจายจากงบประมาณประจําปของสํานักงานหรือหนวยงานที่รับมอบหมายจาก
กนป.
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๖ (๔) ตอนายกรัฐ มนตรีภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๘ ระเบียบนี้ใหใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดปปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๑
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

