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คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๘/๒๕๕๙
เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการเกิดประสิทธิภาพ
และมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการรวมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
เป็นกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปในด้านการศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่ข องสํา นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การศึก ษาเอกชน
สํา นัก งานปลัด กระทรวง กระทรวงศึก ษาธิก าร ในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลู ก จ้ า งของสํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน สํ า นัก งานปลัด กระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามที่
บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยโรงเรี ย นเอกชน ไปเป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีว ศึก ษา กระทรวงศึก ษาธิก าร หรือ ของข้า ราชการ พนัก งานราชการ และลูก จ้า งของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนัก งานราชการ ลูก จ้า ง และอัต รากํา ลัง ของสํา นัก งานคณะกรรมการส่ง เสริม การศึกษาเอกชน
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรีย นในระบบ
ประเภทอาชีว ศึก ษา ตามที่บ ัญ ญัต ิไ ว้ใ นกฎหมายว่า ด้ว ยโรงเรีย นเอกชน ไปเป็ น ของสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด
ข้อ ๓ บรรดาอํ า นาจหน้า ที ่ข องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน
และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ ในการอนุญาต การมอบหมาย หรือ การปฏิบัติก ารอื่น ตามกฎหมายว่า ด้ว ย
โรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ให้โอนไปเป็น
อํ านาจหน้ าที่ ของเลขาธิ การคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาหรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที ่ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี
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ในการมอบหมายตามวรรคหนึ่ ง เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาจะมอบหมาย
ให้ ผู้ ดํา รงตําแหน่งอื่นแทนการมอบหมายให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาก็ได้
ข้อ ๔ บรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ มติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัด กระทรวง
กระทรวงศึก ษาธิก าร หรือ ข้า ราชการหรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ข องสํา นัก งานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ให้ถือว่าอ้างถึงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หรือข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ บรรดาใบอนุ ญ าตที่ผู้ รั บ ใบอนุญ าตให้ จัด ตั้ งโรงเรี ย นในระบบประเภทสามั ญศึ ก ษา
หรืออาชีวศึกษา และได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา หรือหลักสูตร
สามัญศึกษา แล้วแต่กรณีด้วย ให้ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิดําเนินการต่อไปตามที่ได้รับอนุญาต และให้
สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แล้วแต่กรณี ดําเนินการออกใบอนุญาต
ให้ใหม่ตามที่จําเป็นโดยเร็ว
ข้อ ๖ บรรดาคําขออนุญาตหรือคําขออื่นใดในส่วนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนในระบบ
ประเภทอาชีวศึกษา ที่ได้ยื่นไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้เป็นอันใช้ได้
และให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งมอบให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๘ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
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