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$ (คั, มกราคม ๒๕๖๕:
เรื่อง ขอความอน ุเคราะห ์ร ่วมแสดงความค ิดเห ็นต ่อร ่างพระราชบ ัญญ ัต ิการศ ึกษาภาคบ ังค ับ  พ .ศ .......

ผ่านแบบฟอร์มการรับพิงความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (M icrosoft Forms)
เรียน ผู้วาราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ'งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๙/๒๑๖
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธการ ได้จ ัดทำร่างพระราชบัญญัต ิการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ  และเพ ื่อให ้เป ็นการดำเน ินการตามมาตรา ๖๗ วรรคสาม ชองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธคักราช ๒๕๖๐ ที่กำหนดให้รัฐพิงจัดให้ม ีการรับพิงความคิดเห ็นของผู้เก ี่ยวช้อง ว ิเคราะห ์ผลกระทบ 
ที่อาจเกดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ จึงได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการรับพิงความคิดเห็น 
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) เพื่อเป็ดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวช้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูล 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ  ให้ครบถ้วน สมบูรณ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ร่วมแสดงความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ค ผ่านแบบฟอร์มการรับพิงความคิดเห็น
อิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนิย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๕ 
โทรสาร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘ 
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ saraban@ dla.§o.th



กทม. ๑๐๓๐๐ 
ท''! มกราคม ๒๕:๖๕:

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ค 
ผ่านแบบฟอร์มการรับพิงความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสรัมการปกครองส่วนท้องอิน
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จ ัดท ้าร่างพระราฃบัญญัต ิการศึกษาภาคบังค ับ

พ.ศ...... และเพ ื่อใท ้เป ีนการดำเน ินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสาม ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธคักราข ๒£๖๐ ที่กำหนดไท้รัฐพิงจัดไห่นัการรับพิงความคิดเห็นของผู้เกี่ยวช้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขี้น 
จากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ)สำนักงานปลัดกระทรางศึกษาธิการจ๊งได้ดำเนินการจัดท้าแบบฟอร์ม 
การร ับ พ ิงความค ิด เห ็น อ ิเล ็กท รอน ิกส ์ (Microsoft Forms) เพ ื่อเป ีดโอกาสไท ้ผ ู้มส ่วนเก ี่ยวช ้องได ้ร ่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารผาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.....
ไท้ครบถ้วน สมบูรณ์ ต่อไป f

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานได้โปรด 
ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไท้สถานศึกษาไนสังกัด บคลากร นักเร่ย,น นักศึกษา และประชาชน 
ท่ัว'ไป ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ห.ศ. .. ผ่านแบบฟอร์มการรับพิง 
ความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕:๖๕: รายละเอ ียดปรากฏดาม 
คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสีอนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดร่วมแสดงความคิดเห็นต่อรางพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ค.....
ผ่านแบบฟอร์มการรับพิงความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ด้งกล่าว จักขอบคุณยิง
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