6

1S5/3

r * “‘3 เฬ. 2563'
\ bAAS

สำนักงาบคผะกรt มการ fTtf^wfnwiSmf
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร
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มกราคม ๒๔๖๓
เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที, นร ๐๙๐๖/ป ๑๐๗๐
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัน ทึก สำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคัดเสือก จัดหา หรือใช้ตำราหรือสื่อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานำร่อง
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขอหารือปิญ หาข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดตั้งพื้นที่บวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ และการคัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำรา
หรือสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษานำร่อง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไต้ขอให้สำนัก
นายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) และกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) แต่งตั้งผู้แทนไปขี้แจงข้อเท็จจริง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือดังกล่าวและมีความเห็น
ปรากฏตามบัน ทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ล่งมาด้วยนี้ อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามระเบียบด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุ'ทธึ๋)
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๔๒๐ (นางวรรณทิพฯ)
โทรสาร ๐ ๒๒๒๐ ๗๖๔๙
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เรื่องเสร็จที่ ๙๒/๒๕๖๓
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
และการคัด เลือ ก จัดหา หรือใช้ต ำราหรือ สื่อ การเรีย นการสอน
ของสถานศึกษานำร่อง
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้มีห นังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ

๐๔๒๘๘/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ ขอหารือ ปัญ หาข้อ กฎหมายเกี่ย วกับ การดำเนิน การ
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัดตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ และต่อมาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/๑๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๖๒
ขอขี้แ จงข้อ เท็จ จริง และขอหารือ เพิ่ม เติม สรุปความได้ว่า มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่
นวัตกรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๒ กำหนดให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใซ้บังคับ เป็นพื้นทุนวัตกรรมการศึกษาที่ได้
จัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิก ารได้ป ระกาศจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๑ ประกาศจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ระยอง
และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๑ ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ระบุว่า
จังหวัด ขายแดนภาคใต้ค รอบคลุม จังหวัด ใดบ้าง แด่ม ีก ารระบุว่าพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ปรากฏอยู่ในคำสั่ง
กระทรวงศึก ษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ สั่ง ณ วัน ที่ ๑๒ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ เมื่อ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ระบุว่าจังหวัดขายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง จึงทำให้มีความเห็น
ออกเป็น ๒ ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า พื้น ที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
๓ จัง หวัด คือ จัง หวัด ปัต ตานี จัง หวัด ยะลา และจัง หวัด นราธิว าส ตามที่ไ ด้ร ะบุไ ว้ใ นคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการข้างต้น อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ตามพระราฃบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ขายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๔๔๓
สำหรับ การดำเนิน งานที่ผ ่า นมาของพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดน
ภาคใต้ นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ขายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๔๒ คน มีผู้,ว่ารา'ซการ
จังหวัดปัตตานี เป็นประธานกรรมการ ผู้ว ่าราชการจังหวัด ยะลาและผู้ว ่าราชการจังหวัด นราธิว าส
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐ ๙ ๐ ๖ /๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๔๖๓ ซึ่งสำนัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีถีงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
เป็น กรรมการและเลขานุก าร ศึก ษาธิก ารจังหวัดปีตตาปี ศึก ษาธิก ารจังหวัด ยะลา และศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวได้ดำเนินการ
ประชุมไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง'จังหวัดปิตตาปี โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น จำนวน ๓๘ คน เป็น กรรมการเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเอง จำนวน ๑๐ คน
และเป็น การส่งผู้แ ทนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ คน จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งและยังคงเป็นคณะกรรมการ
ขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้โ ดยผลของบทเฉพาะกาลมาตรา ๔๕
แห่ง พระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็น คณะกรรมการที่ม ีก รรมการ
จำนวนมากเป็นองค์ประกอบ ซึ่งอาจทำให้ก ารกำหนดทิศ ทางการพัฒ นาพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
การสร้า งนวัต กรรมการศึก ษา และการขับ เคลื่อ นให้เกิด สัม ฤทธิผ ลของการจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรม
การศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ไ ม่ส ามารถดำเนิน การไต้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพตามวัต ถุป ระสงค์
ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์
ที่จะแก้ไขปีญหาการดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว จึงขอหารือว่า
๑. พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ท ี่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มาเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยผลของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
จะมีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปิตตาปี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตามที่ไต้ระบุไว้
ในคำสั่งกระทรวงศึก ษาธิการซึ่งสอดคล้องกับ ความประสงค์ในการจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ข องสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หรือจะมีพื้นที่ครอบคลุม
๕ จังหวัด คือ จัง หวัด นราธิว าส จัง หวัด ป้ต ตาปี จัง หวัด ยะลา จังหวัด สตูล และจัง หวัด สงขลา
ตามบทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่บัญญัติในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะแยกการดำเนินการ
ขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาของจัง หวัด ชายแดนภาคใต้อ อกเป็น รายจัง หวัด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษารายจัง หวัด จะสามารถกระทำไต้ห รือ ไม่
หากกระทำไต้จะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไร
นอกจากนี้ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานขอหารือ เพิ่ม เติม
เกี่ย วกับ การดำเนิน การตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราซบัญ ญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ก ำหนดให้ส ถานศึก ษานำร่องอาจใช้เงิน งบประมาณที่ไต้รับ จัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) จัดทำ
คัด เลือก จัด หา หรือใช้ตำรา สื่อ การเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ และ (๒) ร่วมจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ร่วมกันในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน แต่โดยที่การดำเนินการ
จัดซื้อสื่อหนังสือเรียนชองสถานศึกษาที่ผ่านมาเป็นการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษา
กิจกรรมสนับสบุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่
๑) ค่าจัด การเรียนการสอบ ๒) ค่าหนังสือเรียน ๓) ค่าอุป กรณ์ก ารเรียน ๔) ค่าเครื่องแบบนัก เรียน
และ ๕) ค่า กิจ กรรมพัฒ นาคุณ ภาพผู้เรีย น ตามพระราชบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปี
งบประมาณแต่ละปี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไต้จัดทำแนวทางการดำเนินงาน

โครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยในการจัด การศึก ษาตัง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขัน พืน ฐาน
ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เอกสารดังกล่าวระบุแนวทางให้สถานศึกษาใช้งบประมาณค่าหนังสือเรียน
ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบรีเกหัดได้เฉพาะที่อยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ เท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอหารือว่า เมื่อมาตรา ๓๕
กำหนดให้สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดซื้อสื่อ หนังสือเรียน
ได้โดยอิสระ สถานศึกษานำร่องจึงสามารถดำเนินการตามมาตรา ๓๕ โดยถือว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ดำเนินการใช้งบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียนตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะพิเศษ) ได้พ ิจ ารณาข้อ หารือ ของสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) และผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนัก งานปลัดกระทรวงและสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน)
เป็น ผู้ข ี้แ จงข้อ เท็จ จริง แล้ว ปรากฏข้อ เท็จ จริง ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงศึก ษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้มีพื้นที่นำร่องหกพื้นที่
ได้แก่ (๑) จังหวัดสตูล (๒) จังหวัด ศรีส ะเกษ (๓) จังหวัดระยอง (๔) จังหวัดเขียงใหม่ (๕) จังหวัด
กาญจนบุรี และ (๖) จัง หวัด ชายแดนภาคใต้ สำหรับ กรณีช องการจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
ของจังหวัดขายแดนภาคใต้ นั้น เป็นการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปีตตานี
จัง หวัด ยะลา และจัง หวัด นราธิว าส อยู่ภ ายใต้ก ารขับ เคลื่อ นของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่
นวัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้เพีย งขุด เดีย ว ซึ่ง ประกอบด้ว ย หัว หน้า หน่ว ยงาน
และผู้ม ีล ่ว นเกี่ย วข้อ งกับ การจัด การศึก ษาในจัง หวัด นิต ตานี จัง หวัด ยะลา และจังหวัด นราธิวาส
รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน ต่อ มาเมื่อ มีก ารตราพระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้วางโครงสร้างการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไว้ให้มีการยึดโยงกับพื้นที่
ของจังหวัด และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาชองแต่ละจังหวัด
รวมทั้งได้ก ำหนดบทบัญ ญัต ิให้ร องรับ พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาที่ม ีก ารจัด ตั้งไว้แ ล้ว โดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหกพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ดี ในระยะเริ่มแรกนี้ ปรากฏว่ามีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่จ ัด ตั้ง ไว้แ ล้ว แต่ม ีโ ครงสร้า งการจัด ตั้ง และการบริห ารที่ย ัง ไม่ส อดคล้อ งตามที่พ ระราชบัญ ญัต ิ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติไว้ และไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึก ษาอย่างมีป ระสิท ธิภ าพเพื่อให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของการจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษาได้
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาตามข้อหารือแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้
ประเด็นทีห่ นึ่ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ท ี่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
ที่ม าเป็น พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยผลของมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรม
การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัด ยะลา และจังหวัด
นราธิวาส หรือมีพื้นที่ครอบคลุม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล
และ จังหวัดสงขลา เห็นว่า ในการตีความกฎหมายและ กฎนอกจากจะ พิจารณาตามลายลักษณ์อักษรแล้ว
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ยังต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือกฎประกอบด้วยในกรณีของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ลงวัน ที่ ๒ ตุล าคม ๒๕๖๑
แม้ขื่อประกาศจะระบุ “จังหวัดขายแดนภาคใต้” ไว้ โดยมิใด้มีการกำหนดไว้ว่าจังหวัดขายแดนภาคใต้
ตามประกาศดังกล่าวหมายถึงจังหวัดใดบ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหมายให้ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นีตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อันจะเห็นได้จากรายงานการประขุมคณะกรรมการอำนวยการ
พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา๑ และคำสั่ง กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ที่มีการระบุไว้อย่างขัดเจน
ว่า พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ค รอบคลุม พื้น ที่จ ัง หวัด ปีต ตานี จัง หวัด ยะลา
และจัง หวัด นราธิว าส อีก ทั้ง การดำเนิน การต่า ง ๆ ของหน่ว ยงานทางการศึก ษาและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจ
ตรงกัน ว่า พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ห มายถึง พื้น ที่ส ามจัง หวัด เท่า นั้น
นอกจากนี้ กระทรวงศึก ษาธิก ารยัง ได้จ ัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด สตูล ไว้ก ่อ นแล้ว
โดยประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด สตูล ลงวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากข้อ เท็จ จริง ดัง กล่า วย่อ มแสดงให้เห็น ว่า กระทรวงศึก ษาธิก ารมีเจตนา
ที่จ ะกำหนดให้พ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ค รอบคลุม พื้น ที่ส ามจัง หวัด
ส่วนกรณีที่บทนิยามคำว่า “จังหวัดขายแดนภาคใต้” ในมาตรา ๓๒แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะกำหนดให้หมายถึงจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ใข้บังคับสำหรับการบริหารจังหวัดขายแดน
ภาคใต้โดยทั่วไป ส่วนประกาศกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ใช่กฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราซบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น พื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาของจังหวัดขายแดนภาคใต้ต ามเจตนารมณ์ข องประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ขายแดนภาคใต้จ ึงหมายถึง
พื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ประเด็นทีส่ อง หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะแยก
การดำเนิน การขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาของจังหวัด ชายแดนภาคใต้อ อกเป็น รายจังหวัด
และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารายจังหวัด จะสามารถกระทำได้หรือไม่
หากกระทำได้จ ะมีข ั้น ตอนและวิธ ีก ารดำเนิน การอย่า งไร เห็น ว่า ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้จัดตั้ง
พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยครอบคลุม เขตพื้น ที่ส ามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปีต ตานี จังหวัด ยะลา
และจังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในประเด็นที่หนึ่ง ซึ่งรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่ค รอบคลุม พื้น ที่ห ลายจัง หวัด ข้างต้น ไม่ส อดคล้อ งกับ โครงสร้างของพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
ตามพระราขบัญ ญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กำหนดให้การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
®รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
'‘จัง หวัด ขายแดนภาคใต้'’ หมายความว่า จังหวัด นราธิว าส จังหวัด ปีต ตานี จัง หวัด ยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
ๆลฯ
ฯลา

๕
การศึกษายึดโยงกับพื้นที่ของจังหวัด อันจะเห็นได้จากมาตรา ๖๓วรรคหนี่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่บ ัญ ญัต ิให้ค ณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายกำหนดให้จ ังหวัด ใดเป็น พื้น ที่
นวัตกรรมการศึก ษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เมื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใติใด้เปลี่ยนเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลชองมาตรา ๔๔๙ แห่งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าทั้งจังหวัด
ป้ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ใต้จัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
แยกเป็น รายจัง หวัด แล้ว โดยไม่ต ้อ งดำเนิน การจัด ตั้ง พื้น ที่บ วัต กรรมการศึก ษาตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ อีก ซึ่งการตีความตามแนวทางนี้จะทำให้
เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการขอจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการตีความพระราชบัญ ญัตินี้ตามมาตรา ๕๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะต้องตีความโดยเอื้ออำนวย
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แยกออกเป็นรายจังหวัดแล้ว
การดำเนิน การขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาในพื้น ที่ด ัง กล่า ว จึง ต้อ งแยกเป็น รายจัง หวัด
ด้วยเซ่นกัน โดยแต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

๓มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจกำหนดให้จังหวัดใด
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค ณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็น
พื้น ที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคำนึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จ ะประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนิน การที่ผ่านมาของพื้น ที่น วัตกรรม
การศึกษาอื่นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไฃที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
๔มาตรา ๔๔ ให้พ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาที่ได้ม ีก ารจัด ตั้งโดยประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้!ช้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
£มาตรา ๕ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) คิดค้นและพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมถุทรี้ทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้!นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
(๒) ลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา
(๓) กระจายอำนาจและให้อ ิส ระแก่ห น่ว ยงานทางการศึก ษาและสถานศึก ษานำร่อ งในพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกซน และภาคประซาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปีญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
การติค วามจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิด การสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดลัมฤทธิผลของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ

๖
ในพื้น ที่จ ัง หวัด นั้น ตามมาตรา ๑๙๖ แห่ง พระราฃบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งในระหว่างที่ยังมิได้ดำเนินการให่ได้มาซึ่งคณะกรรมการขันเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๕๖๒
เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการขับ เคลื่อ น พ ื้น ท ี่น วัต กรรมการศึก ษ าจัง ห วัด ชายแดน ภาคใต้
ก็จะปฏิบัติห น้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษาของจังหวัดที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาไปพลางก่อ น จนกว่า จะได้ม ีก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครบทุกจังหวัดตามมาตรา ๔๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็น ที่ส าม สถานศึก ษานำร่อ งสามารถใช้เงิน งบประมาณที่ไ ด้ร ับ จัด สรร
ดำเนินการจัดซื้อลื่อหนังสือเรียนโดยอิสระ โดยไม่ต้องดำเนินการใช้งบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียน
ตามเอกสารแนวทางการดำเนิน งานโครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่ายในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า เอกสารแนวทางการดำเนิน งานตาม
โครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดขั้นนั้น เป็นการ
กำหนดแนวทางการดำเนิน งานเกี่ยวกับ การจัด สรรค่าใช้จ่ายในการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐานเพื่อ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามเอกสารแนวทางการดำเนิน งานดัง กล่า วซึ่ง รวมถึง การใช้จ ่า ยงบประมาณ
เป็น ค่าหนังสือ เรียนด้วย แต่โดยที่มาตรา ๓๕๘ (๑) แห่งพระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง เป็น กฎหมายเฉพาะ ได้ก ำหนดให้ส ถานศึก ษานำร่อ งสามารถใช้เงิน งบประมาณ
๖มาตรา ๑ ๙ ในแต่ละพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาให้ม ีค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัตกรรม
การศึก ษา คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ยี่ส ิบ เอ็ด คน ประกอบด้ว ย ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด เป็น ประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นซี่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษา ผู้แ ทนสถาบัน อุด มศึก ษาที่ม ีค วามเชี่ย วชาญด้า นการผลิต และพัฒ นาครู
ผู้แทนองค์กรเอกซน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้น จากตำแหน่ง ของกรรมการขับ เคลื่อ น ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ล ะพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา โดยให้พ ิจ ารณาจากคำขอจัด ตั้ง พื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดของจังหวัดนั้น ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
''มาตรา ๔๕ ในวาระเริ่ม แรก ให้ค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใข้บังคับปฏิบัติ
หน้าที่ค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ไปพลางก่อ น จนกว่าจะได้ม ีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
๘มาตรา ๓๕ สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้
(๑) จัดทำ คัด เลือ ก จัด หา หรือ ใช้ต ำรา ลื่อ การเรีย นการสอน หรือ ฐานข้อ มูล ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องลับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕
(๒) ร่วมลันจัดซื้อตำรา ลื่อ การเรีย นการสอน หรือฐานข้อ มูลในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อนำมาใช้ร่วมลันในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน

๗
ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใช้ตำราและสื่อการเรียนการสอนได้โดยอิสระ
และมีเงื่อ นไขเพีย งว่า จะต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก สูต รการศึก ษาตามมาตรา ๒๕๙ เพื่อ ให้บ รรลุ
วัต ถุป ระสงค์ของการจัดการศึก ษาใบพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา ดังนั้น สถานศึกษานำร่องซึ่งลังกัด
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จึงมีอิสระที่จะนำเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เป็นค่าหนังสือเรียนไปใช้จ่ายในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฟิกหัดรายวิชาโดยไม่ต้อง
ผูกพันตามบัญชีสื่อการเรียนรู้ที่กำหนดในเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

'นw/yno

(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธี้)
รองเลขาธิการ,ๆ รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๖๓

๙มาตรา ๒๕ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปรับเพื่อนำไปใช้ตามมาตรา ๒๐ (๔)
ต้อ งครอบคลุม สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรีย น คุณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ และมาตรฐานการเรีย นรู้ต ามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐานตามกฎหมายว่า ด้ว ยการศึก ษาแห่ง ขาติ โดยต้อ งจัด สาระการเรีย นรู้ร ายวิช า
ให้ห ลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดหรือความสนใจของผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม
ในกรณีท ี่ส ถานศึก ษานำร่อ งต้อ งการปรับ หลัก สูต รเพิ่ม เติม จากหลัก สูต รตามมาตรา ๒๐ (๔)
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็น การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งขาติ
สถานศึก ษานำร่อ งที่ป ระสงค์จ ะจัด การเรีย นการสอนโดยไม่ใช้ห ลัก สูต รตามมาตรา ๒๐ (๔)
หรือโดยใซ้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเทีย บโอนผลการเรีย นและการเทีย บวุฒ ิก ารศึก ษาของผู้เรีย นระหว่างสถานศึก ษานำร่อ ง
และสถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

เรื่องเสร็จที่ ๙๒/๒๕๖๓
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้
และการคัด เลือ ก จัดหา หรือใช้ต ำราหรือ สื่อ การเรีย นการสอน
ของสถานศึกษานำร่อง
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ไต้มีห นังสือ ด่วนที่ส ุด ที่ ศธ

๐๔๒๘๘/๑๑๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๒ ขอหารือ ปิญ หาข้อ กฎหมายเกี่ย วกับ การดำเนิน การ
ตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัดตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ และต่อมาได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/๑๔๔ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๔๖๒
ฃอซี้แ จงข้อ เท็จ จริง และขอหารือ เพิ่ม เติม สรุป ความไต้ว่า มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่
นวัตกรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๔๖๒ กำหนดให้พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ไต้มีการจัดตั้งโดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้
จัด ตั้งขึ้น ตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ ซึ่งกระทรวงศึก ษาธิก ารไต้ป ระกาศจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา
จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๖๑ ประกาศจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ระยอง
และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๖๑ ประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดเซืยง'ใหม่ และจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๔๖๑ ซึ่งประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ไม่ไต้ระบุว่า
จังหวัด ขายแดนภาคใต้ค รอบคลุม จังหวัด ใดบ้าง แต่ม ีก ารระบุว่าพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปึตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ปรากฏอยู่ในคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที, สพฐ. ๑๖๑/๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ สั่ง ณ วัน ที่ ๑๒ กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๔๖๒ เมื่อ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการไม่ไต้ระบุว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดใดบ้าง จึงทำให้มีความเห็น
ออกเป็น ๒ ฝ่าย โดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่า พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย
๓ จัง หวัด คือ จัง หวัด ปิต ตานี จัง หวัด ยะลา และจัง หวัด นราธิว าส ตามที่ไ ต้ร ะบุไ ว้ใ นคำสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการข้างต้น อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่า ประกอบด้วย ๔ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปีตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๔๔๓
สำหรับ การดำเนิน งานที่ผ ่า นมาชองพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดน
ภาคใต้ นั้น กระทรวงศึกษาธิการไต้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๔๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๔๖๒ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวประกอบด้วยหัวหน้าหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาในจังหวัดปิตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งสิ้น ๔๒ คบ มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดปีตตานี เป็นประธานกรรมการ ผู้ว ่าราชการจังหวัด ยะลาและผู้ว ่าราชการจังหวัด นราธิว าส
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่งพร้อมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐ ๙ ๐ ๖ /๘ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งสำนัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา มีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เป็น กรรมการและเลขานุก าร ศึก ษาธิก ารจังหวัด ปัต ตานี ศึก ษาธิก ารจังหวัด ยะลา และศึกษาธิการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการขับเคลื่อนดังกล่าวได้ดำเนินการ
ประชุมไปแล้วจำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้น จำนวน ๓๘ คน เป็น กรรมการเข้า ร่ว มประชุม ด้ว ยตนเอง จำนวน ๑๐ คน
และเป็น การส่งผู้แ ทนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๘ คน จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทรวงศึกษาธิการแต่งตั้งและยังคงเป็นคณะกรรมการ
ขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้โ ดยผลของบทเฉพาะกาลมาตรา ๔๕
แห่ง พระราฃบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น เป็น คณะกรรมการที่ม ีก รรมการ
จำนวนมากเป็น องค์ป ระกอบ ซึ่งอาจทำให้ก ารกำหนดทิศ ทางการพัฒ นาพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
การสร้า งนวัต กรรมการศึก ษา และการขับ เคลื่อ นให้เกิด สัม ถุท ธิผ ลของการจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรม
การศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ไ ม่ส ามารถดำเนิน การได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพตามวัต ถุป ระสงค์
ของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์
ที่จะแก้ไขปัญหาการดำเนินการในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ดังกล่าว จึงขอหารือว่า
๑. พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ท ี่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ที่มาเป็นพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาโดยผลของมาตรา ๔๔ แห่งพระราขบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
จะมีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้ระบุไว้
ในคำสั่งกระทรวงศึก ษาธิการซึ่งสอดคล้องกับ ความประสงค์ในการจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา
จังหวัดขายแดนภาคใต้ข องสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน หรือจะมีพื้นที่ครอบคลุม
๕ จังหวัด คือ จัง หวัด นราธิว าส จัง หวัด ปัต ตานี จัง หวัด ยะลา จังหวัด สตูล และจัง หวัด สงขลา
ตามบทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” ที่บัญญัติในพระราขบัญญัติการบริหารราขการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประสงค์จะแยกการดำเนินการ
ขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาของจัง หวัด ขายแดนภาคใต้อ อกเป็น รายจัง หวัด และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษารายจัง หวัด จะสามารถกระทำได้ห รือ ไม่
หากกระทำได้จะมีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างไร
นอกจากนี้ สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานขอหารือ เพิ่ม เติม
เกี่ย วกับ การดำเนิน การตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญ ญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ก ำหนดให้ส ถานศึก ษานำร่องอาจใช้เงิน งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในกรณีดังต่อ ไปนี้ (๑) จัดทำ
คัด เลือก จัด หา หรือใช้ตำรา สื่อ การเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสบเทศ
สำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๕ และ (๒) ร่วมจัดซื้อ
ตำรา สื่อการเรียนการสอน หรือฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ร่วมกันในพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน แต่โดยที่การดำเนินการ
จัดซื้อสื่อหนังสือเรียนของสถานศึกษาที่ผ่านมาเป็นการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษา
กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน ๕ รายการ ได้แก่
๑) ค ่า จัด การเรีย นการสอน ๒) ค่า ห น ัง สือ เรียน ๓) ค่า อุป กรณ์ก ารเรีย น ๔) ค่า เครื่อ ง แบ บ น ัก เรียน
และ ๕) ค ่า กิจ กรรมพัฒ นาคุณ ภาพ ผ เู้ รีย น ตามพระราช บ ัญ ญ ัต ิง บ ประมาณรายจ่า ยประจำปี
งบ ประมาณ แต่ล ะ ปี โดยสำนักงาน คณ ะ กรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานได้จัดทำแนวทาง การดำเนินงาน

๓
โครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวปฏิบัติ เอกสารดังกล่าวระบุแนวทางให้สถานศึกษาใช้งบประมาณค่าหนังสือเรียน
ที่ได้รับจัดสรรไปใช้ในการคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบ13กหัดได้เฉพาะที่อยู่ในเว็บไซต์ฐานข้อมูล
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธคักราช ๒๕๕๑ เท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอหารือว่า เมื่อมาตรา ๓๕
กำหนดให้สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดซื้อสื่อ หนังสือเรียน
ไดํโดยอิสระ สถานศึกษานำร่องจึงสามารถดำเนินการตามมาตรา ๓๕ โดยถือว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
ดำเนินการใช้งบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียนตามเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานใช่หรือไม่ อย่างไร

คณะกรรมการกฤษฎีก า (คณะพิเศษ) ได้พ ิจ ารณาข้อ หารือ ของสำนัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณ) และผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ (สำนัก งาบปลัดกระทรวงและสำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน)
เป็น ผู้ซ ี้แ จงข้อ เท็จ จริง แล้ว ปรากฏข้อ เท็จ จริง ว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงศึก ษาธิการได้ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยกำหนดให้มีพื้นที่นำร่องหกพื้นที่
ได้แก่ (๑) จังหวัดสตูล (๒) จังหวัด ศรีส ะเกษ (๓) จังหวัดระยอง (๔) จังหวัดเชียงใหม่ (๕) จังหวัด
กาญจนบุรี และ (๖) จัง หวัด ขายแดนภาคใต้ สำหรับ กรณีข องการจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
ของจังหวัดขายแดนภาคใต้ นั้น เป็นการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปิตตานี
จัง หวัด ยะลา และจัง หวัด นราธิว าส อยู่ภ ายใต้ก ารขับ เคลื่อ นของคณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่
นวัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้เพีย งขุด เดีย ว ซึ่ง ประกอบด้ว ย หัว หน้า หน่ว ยงาน
และผู้ม ีส ่ว นเกี่ย วช้อ งกับ การจัด การศึก ษาในจัง หวัด นีต ตานี จัง หวัด ยะลา และจังหวัด นราธิวาส
รวมทั้งสิ้น ๕๒ คน ต่อ มาเมื่อ มีก ารตราพระราขบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราขบัญญัติดังกล่าวได้วางโครงสร้างการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไว้ให้มีการยึดโยงกับพื้นที่
ของจังหวัด และขับ เคลื่อนโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้น ที่บวัตกรรมการศึกษาของแต่ละจังหวัด
รวมทั้งได้ก ำหนดบทบัญ ญัต ิให้ร องรับ พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาที่ม ีก ารจัด ตั้งไว้แ ล้ว โดยประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งหกพื้นที่ด้วย อย่าง1ไรก็ดี ในระยะเริ่มแรกนี้ ปรากฏว่ามีพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่จ ัด ตั้ง ไว้แ ล้ว แต่ม ีโ ครงสร้า งการจัด ตั้ง และการบริห ารที่ย ัง ไม่ส อดคล้อ งตามที่พ ระราชบัญ ญัต ิ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติไว้ และไม่สามารถดำเนินการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาอย่างมีป ระสิท ธิภ าพเพื่อให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของการจัดตั้งพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษาได้
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณานีญหาตามข้อหารือแล้ว มีความเห็นในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้
ประเด็นทีห่ นึ่ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ท ี่จ ัด ตั้ง ขึ้น ตาม
ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้
ที่ม าเป็น พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยผลของมาตรา ๔๔ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรม
การศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ครอบคลุม ๓ จังหวัด คือ จังหวัด'นีตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส หรือม ีพื้นที่ครอบคลุม ๕ จังหวัด คือ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปิตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา เห็นว่า ในการตีความกฎหมายและกฎนอกจากจะพิจารณาตามลายลักษณ์อักษรแล้ว

(t
ยังต้องพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือกฎประกอบด้วยในกรณีของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ ลงวัน ที่ ๒ ตุล าคม ๒๕๖๑
แม้ซื่อประกาศจะระบุ “จังหวัดขายแดนภาคใต้” ไว้โดยมิได้มีการกำหนดไว้ว่าจังหวัดขายแดนภาคใต้
ตามประกาศดังกล่าวหมายถึงจังหวัดใดบ้าง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งหมายให้ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นิตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อันจะเห็นได้จากรายงานการประขุมคณะกรรมการอำนวยการ
พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา๑ และคำสั่ง กระทรวงศึก ษาธิก าร ที่ สพฐ. ๑๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ที่มีการระบุไว้อย่างขัดเจน
ว่า พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ค รอบคลุม พื้น ที่จ ัง หวัด ปีต ตานี จัง หวัด ยะลา
และจัง หวัด นราธิว าส อีก ทั้ง การดำเนิน การต่า ง ๆ ของหน่ว ยงานทางการศึก ษาและหน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัดขายแดนภาคใต้ที่ผ่านมาก็มีความเข้าใจ
ตรงกัน ว่า พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ห มายถึง พื้น ที่ส ามจัง หวัด เท่า นั้น
นอกจากนี้ กระทรวงศึก ษาธิก ารยัง ได้จ ัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด สตูล ไว้ก ่อ นแล้ว
โดยประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด สตูล ลงวันที่
๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ จากข้อ เท็จ จริง ดัง กล่า วย่อ มแสดงให้เห็น ว่า กระทรวงศึก ษาธิก ารมีเจตนา
ที่จ ะกำหนดให้พ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจัง หวัด ขายแดนภาคใต้ค รอบคลุม พื้น ที่ส ามจัง หวัด
ส่วนกรณีที่บทนิยามคำว่า “จังหวัดชายแดนภาคใต้” ในมาตรา ๓๒แห่งพระราขบัญญัติการบริหารราชการ
จังหวัดขายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ จะกำหนดให้หมายถึงจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปิตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลาก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ใข้บังคับสำหรับการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้โดยทั่วไป ส่วนประกาศกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ใช่กฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ดังนั้น พื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต ามเจตนารมณ์ของประกาศ
กระทรวงศึก ษาธิการ เรื่อง การจัด ตั้งพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด ขายแดนภาคใต้จ ึงหมายถึง
พื้นที่สามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดปิตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
ประเด็นที่สอง หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานประสงค์จะแยก
การดำเนิน การขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาของจังหวัด ขายแดนภาคใต้อ อกเป็น รายจังหวัด
และแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษารายจังหวัด จะสามารถกระทำได้หรือไม่
หากกระทำได้จ ะมีข ั้น ตอนและวิธ ีก ารดำเนิน การอย่า งไร เห็นว่า ประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดขายแดนภาคใต้ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ได้จัดตั้ง
พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาโดยครอบคลุม เขตพื้น ที่ส ามจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนีต ตานี จังหวัด ยะลา
และจังหวัดนราธิวาส ตามที่ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในประเด็นที่หนึ่ง ซึ่งรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ที่ค รอบคลุม พื้น ที่ห ลายจัง หวัด ข้า งต้น ไม่ส อดคล้อ งกับ โครงสร้า งของพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
ตามพระราชบัญ ญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้กำหนดให้การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรม
๑รายงานการประชุม คณะกรรมการอำนวยการพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“จัง หวัด ชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัด นราธิว าส จังหวัด ปีต ตานี จัง หวัด ยะลา
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
ฯลฯ
ๆลฯ

๕
การศึกษายึดโยงกับพื้นที่ของจังหวัด อันจะเห็นได้จากมาตรา ๖๓วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ที่บ ัญ ญัต ิให้ค ณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายกำหนดไห้จังหวัด ใดเป็น พื้น ที่
นวัตกรรมการศึก ษาโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เมื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้เปลี่ยนเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราขบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกบา
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผลของมาตรา ๔๔๔ แห่งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าทั้งจังหวัด
ปีตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้
แยกเป็น รายจัง หวัด แล้ว โดยไม,ต้อ งดำเนิน การจัด ตั้ง พื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ อีก ซึ่งการติความตามแนวทางนี้จะทำให้
เกิดความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นกระบวนการขอจัดตั้ง
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาใหม่ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการติความพระราชบัญ ญัตินี้ตามมาตรา ๕๕
วรรคสอง แห่งพระราขบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่จะต้องตีความโดยเอื้ออำนวย
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดลัมฤทธิผลของการจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
เป็น สำคัญ ดังนั้น เมื่อพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้แยกออกเป็นรายจังหวัดแล้ว
การดำเนิน การขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาในพื้น ที่ด ัง กล่า ว จึง ต้อ งแยกเป็น รายจัง หวัด
ด้วยเข่นกัน โดยแต่ละจังหวัดจะต้องดำเนินการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

“’มาตรา ๖ คณะรัฐมนตรีโดยคำแบะนำของคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจกำหนดให้จังหวัดใด
เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยประกาศในราซกิจจาบุเบกษา
การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ค ณะกรรมการนโยบายพิจารณาความเหมาะสมของการเป็น
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโดยคำนึงถึงความพร้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง และโอกาสที่จะประสบ
ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย โดยอย่างน้อยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนิน การที่ผ่านมาของพื้น ที่น วัตกรรม
การศึกษาอื่นที่มีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
การพิจารณาว่าจังหวัดใดมีความพร้อมเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด
๔มาตรา ๔๔ ให้พ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาที่ได้ม ีก ารจัด ตั้งโดยประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร
อยู่ในวันก่อนวันที่พระราซบัญญัตินื้ไข้บังคับ เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาที่ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
๕มาตรา ๕ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) คิดค้นและพัฒ นานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธี้ทางการศึกษา
ของผู้เรียน รวมทั้งเพื่อดำเนินการให้มีการขยายผลไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
(๒) ลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา
(๓) กระจายอำนาจและให้อ ิส ระแก,หน่ว ยงานทางการศึก ษาและสถานศึก ษานำร่อ งในพื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
(๔) สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกขน และภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
ในกรณีที่มีปิญหาเรื่องการตีความหรือการวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
การตีค วามจะต้องเอื้ออำนวยให้เกิด การสร้างนวัตกรรมการศึกษา และมุ่งเน้นให้เกิดสัมฤทธิผลของการจัดตั้งพื้นที่
นวัตกรรมการศึกษาเป็นสำคัญ

ในพื้น ที่จ ัง หวัด นั้น ตามมาตรา ๑๙๖ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ซึ่งในระหวางที่ยังมิได้ดำเนินการให้!ด้มาซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อบพื้นที่'นวัตกรรมการศึกษาดังกล่าว
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. ๑๖๑/ ๒๕๖๒
เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณ ะกรรมการขับ เคลื่อ น พ ื้น ท ี่น วัต กรรมการศึก ษ าจัง ห วัด ชายแดน ภาคใต้
ก็จะปฏิบัติห น้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษาของจังหวัดที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาไปพลางก่อ น จนกว่า จะได้ม ีก ารแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่บวัตกรรมการศึกษาครบทุกจังหวัดตามมาตรา ๔๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเด็น ทีส่ าม สถานศึก ษานำร่อ งสามารถใช้เงิน งบประมาณที่ไ ด้ร ับ จัด สรร
ดำเนินการจัดซื้อสื่อหนังสือเรียนโดยอิสระ โดยไม่ต้องดำเนินการใช้งบประมาณเป็นค่าหนังสือเรียน
ตามเอกสารแนวทางการดำเนิน งานโครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่ายในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือไม่ อย่างไร เห็นว่า เอกสารแนวทางการดำเนิน งานตาม
โครงการสนับ สนุน ค่า ใช้จ ่า ยในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดขึ้นนั้น เป็นการ
กำหนดแนวทางการดำเนิน งานเกี่ยวกับ การจัด สรรค่าใช้จ่ายในการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐานเพื่อ ให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรร และแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามเอกสารแนวทางการดำเนิน งานดัง กล่า วซึ่ง รวมถึง การใช้จ ่า ยงบประมาณ
เป็น ค่าหนังสือ เรียนด้วย แต่โดยที่มาตรา ๓๕๘ (๑) แห่งพระราชบัญ ญัต ิพ ื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง เป็น กฎหมายเฉพาะ ได้ก ำหนดให้ส ถานศึก ษานำร่อ งสามารถใช้เงิน งบประมาณ
๖มาตรา ๑ ๙ ในแต่ละพื้น ที่น วัต กรรมการศึกษาให้ม ีค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัตกรรม
การศึก ษา คณะหนึ่ง จำนวนไม่เกิน ยี่ส ิบ เอ็ด คน ประกอบด้ว ย ผู้ว ่า ราชการจัง หวัด เป็น ประธานกรรมการ
และกรรมการอื่นซ็่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสถานศึกษา
ขั้น พื้น ฐานในพื้น ที่น วัตกรรมการศึกษา ผู้แ ทนสถาบัน อุด มศึก ษาที่ม ีค วามเชี่ย วชาญด้า นการผลิต และพัฒ นาครู
ผู้แทนองค์กรเอกซน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ จำนวน คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา
วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้น จากตำแหน่ง ของกรรมการขับ เคลื่อ น ให้เป็น ไปตามที่ค ณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำหนดตามความเหมาะสมในแต่ล ะพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษา โดยให้พ ิจ ารณาจากคำขอจัด ตั้ง พื้น ที่
นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๗ และให้คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เมื่อคณะรัฐมนตรีประกาศให้จังหวัดใดเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาแล้วให้สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดของจังหวัดนั้น ดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการขับเคลื่อนตามวรรคหนึ่ง เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายแต่งตั้ง
๗มาตรา ๔๔ ในวาระเริ่ม แรก ให้ค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาจังหวัด
ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามมาตรา ๔๔ ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันทฺพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับปฏิบัติ
หน้าที่ค ณะกรรมการขับ เคลื่อ นพื้น ที่น วัต กรรมการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัต ิน ี้ไปพลางก่อ น จนกว่าจะได้ม ีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราขบัญญัตินี้
๘มาตรา ๓๔ สถานศึกษานำร่องอาจใช้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกรณีดังต่อไปนี้ได้
(๑) จัดทำ คัด เลือ ก จัด หา หรือ ใช้ต ำรา สื่อ การเรีย นการสอน หรือ ฐานข้อ มูล ในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถานศึกษานั้นโดยอิสระ ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรตามมาตรา ๒๔
(๒) ร่วมกันจัดซื้อตำรา ลื่อ การเรีย นการสอน หรือฐานข้อ มูลในระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อนำมาใช้ร่วมกันในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ทั้งนี้โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน

ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการจัดทำ คัดเลือก จัดหา หรือใซ้ตำราและสื่อการเรียนการสอนได้โดยอิสระ
และมีเงื่อ นไขเพีย งว่า จะต้อ งสอดคล้อ งกับ หลัก สูต รการศึก ษาตามมาตรา ๒ £๙ เพื่อ ให้บ รรลุ
วัตถุป ระสงค์ของการจัดการศึก ษาในพื้น ที่น วัตกรรมการศึก ษา ดังนั้น สถานศึกษานำร่องซึ่งสังกัด
สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จึงมีอิสระที่จะนำเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
เป็นค่าหนังสือเรียนไปใช้จายในการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบแกหัดรายวิชาโดยไม่ต้อง
ผูกพันตามบัญชีสื่อการเรียนรู้ที่กำหนดในเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัด การศึก ษาตั้ง แต่ร ะดับ อนุบ าลจนจบการศึก ษาขั้น พื้น ฐานของสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธี้)
รองเลขาธิการา รักษาราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาบคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒£๖๓

๙มาตรา ๒๕ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปรับเพื่อนำไปใช้ตามมาตรา ๒๐ (๔)
ต้อ งครอบคลุม สมรรอนะสำคัญ ของผู้เรีย น คุณ ลัก ษณะอัน พีง ประสงค์ และมาตรฐานการเรีย นรู้ต ามหลัก สูต ร
แกนกลางการศึก ษาขั้น พื้น ฐานตามกฎหมายว่า ด้ว ยการศึก ษาแห่ง ซาติ โดยต้อ งจัด สาระการเรีย นรู้ร ายวิข า
ให้หลากหลายและสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดหรือความสนใจซองผู้เรียน และสภาพภูมิสังคม
ในกรณีท ี่ส ถานศึก ษานำร่อ งต้อ งการปรับ หลัก สูต รเพิ่ม เติม จากหลัก สูต รตามมาตรา ๒0 (๔)
ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการขับเคลื่อน
ให้ถือว่าการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเป็น การจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
สถานศึก ษานำร่อ งที่ป ระสงค์จ ะจัด การเรีย นการสอนโดยไม่ใช้ห ลัก สูต รตามมาตรา ๒๐ (๔)
หรือโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศต้องเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
การเทีย บโอนผลการเรีย นและการเทีย บวุฒ ิก ารศึก ษาชองผู้เรีย นระหว่างสถานศึก ษานำร่อ ง
และสถานศึกษาอื่นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

