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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเปนไปอยางมีระบบ  
และมีประสิทธิภาพ  และเพื่อประโยชนในการประสานการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“การปฏิรูปการศึกษา”  หมายความวา  การดําเนินงานตามขอเสนอการปฏิรูปการศึกษา 

ในทศวรรษที่สองซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 
“ทศวรรษที่สอง”  หมายความวา  ระยะเวลาต้ังแต  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ขอ ๔ การปฏิรูปการศึกษาใหดําเนินการตามแนวทางการพัฒนาในส่ีดานดวยกัน  คือ 
(๑) พัฒนาคุณภาพคนไทย  ใหมีนิสัยใฝเรียนรู  สามารถเรียนรูดวยตนเองและแสวงหา

ความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  มีความสามารถในการสื่อสาร  สามารถคิด  วิเคราะห  แกปญหา  ริเร่ิม
สรางสรรค  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม  มีศีลธรรม  คุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยม 

(๒) พัฒนาคุณภาพครู  ใหเปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  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) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  ผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา   ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย  และประธานสภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย  เปนกรรมการ 

(๔) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบคน  ซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีความรูและความสามารถ  
หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิรูปการศึกษา  เปนกรรมการ 

(๕) เลขาธิการสภาการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหรองเลขาธิการสภา
การศึกษา  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๔)  คนหนึ่ง  เปนรองประธานกรรมการ
คนที่สอง 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแต
วันที่ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  และมีการแตงต้ังบุคคลอื่น
เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

เมื่อครบกําหนดตามวรรคหนึ่งแลว  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม  

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไป  

จนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  แตเหลือเวลานับถึงวันส้ินสุดป  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  เปนเวลาไมเกินหนึ่งป  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ครบวาระนั้นดํารงตําแหนงตอไป

จนถึงวันส้ินสุดป  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)   

พนจากตําแหนงเมื่อ   

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย   

หรือหยอนความสามารถ 

(๔) เปนคนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก   

ขอ ๙ การประชุมของ  กนป.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมด  จึงจะครบองคประชุม 

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูใน 

ที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ถาประธาน

กรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหที่ประชุม 

เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยของที่ประชุมใหถือตามเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียง 

ชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ให  กนป.  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  

และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินงานตามอํานาจหนาที่   
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(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย  ระเบียบ  
ขอบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

(๔) กํากับ   ติดตาม   และประเมินผลการดํา เนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(๕) รายงานผลการดําเนินการ  ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางการแกไขตอคณะรัฐมนตรี
เปนประจําทุกป 

(๖) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ   
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ขอ ๑๑ ให  “กขป.”  ประกอบดวย 
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดกระทรวงแรงงาน   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และผูอํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

(๓) เลขาธิการสภาการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ  และใหผูอํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๑๒ ใหนําความในขอ  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมของ  กขป.  โดยอนุโลม 
ขอ ๑๓ ให  กขป.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) อํ านวยการขับ เคลื่ อนการปฏิ รูปการศึกษาในทศวรรษที่ สองตามนโยบาย 

และยุทธศาสตรตามขอ  ๑๐  (๑) 
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(๒) จัดทําความเห็นและขอเสนอแนะตอ  กนป.  ในการผลักดันและดําเนินการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  รวมทั้งขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(๓) เรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของหนวยงานตาม 
ขอ  ๑๐  (๑)  รวมทั้งพิจารณาแกไขปญหาการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(๔) เชิญขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูปฏิบัติงานอื่นในหนวยงานของรัฐ  หรือบุคคล 
ที่เกี่ยวของมาสอบถามขอเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหนวยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวของ   
มาเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๕) ขอยืมตัวและขอใชบุคคลจากสวนราชการที่ เกี่ยวของกับการปฏิ รูปการศึกษา 
ตามระเบียบนี้ไดตามความจําเปน 

(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพื่อปฏิบัติงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือที่  กนป.  มอบหมาย 
ขอ ๑๔ ใหสํานักงานทําหนาที่เปนฝายเลขานุการของ  กนป.  และ  กขป.  และใหมีอํานาจ

หนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการ  งานการประชุม  งานประชาสัมพันธ  และงานเลขานุการของ  

กนป.  และ  กขป.   

(๒) ประสานการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา  ในทศวรรษที่สองระหวางหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 

(๔) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ  กนป.  และ  กขป.   
และจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง 

(๖) ใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สอง  เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่ถูกตองตามระเบียบนี้ 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   ธันวาคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

(๗) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดที่จําเปนตามที่  กนป.  หรือ  กขป.  มอบหมาย 
ขอ ๑๕ ใหหนวยงานของรัฐ  เจาหนาที่ของรัฐ  บุคคล  และคณะบุคคล  ซ่ึงมีหนาที่

เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองใหความรวมมือ  และสนับสนุนการดําเนินงานของ  
กนป.  และ  กขป.  และสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ขอ ๑๖ คาใชจายสําหรับ  กนป.  และ  กขป.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานที่แตงต้ัง
โดย  กนป.  และ  กขป.  เจาหนาที่ที่ไดรับคําส่ังใหปฏิบัติงานหรือบุคคลที่มาชวยราชการของสํานักงาน  
รวมทั้งคาใชจายที่จําเปนเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ  กนป.  และ  กขป.  คณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน  ใหเบิกจายจากงบประมาณประจําปของสํานักงานหรือหนวยงานที่รับมอบหมายจาก  
กนป.   

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๖  (๔)  ตอนายกรัฐมนตรีภายใน 
หกสิบวันนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ระเบียบนี้ใหใชบังคับจนถึงวันส้ินสุดปปฏิทิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ขอ ๑๙ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบยีบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 


