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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2553 แก้ไขเพ่ิมเติม ใน
มาตรา 4, 5,6 และมาตรา 33 

ประกาศ 6 กรกฎาคม 2546   และมีผลบังคับใช้ 7 กรกฎาคม 2546 โดยที่
รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตินี้ โดยค า
ยินยอมของรัฐสภา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพันต ารวจโททักษิณ      
ชินวัตร นายกรัฐมนตรี สาระส าคัญมีทั้งหมด 82  มาตรา จ านวน 5 หมวด 
และบทเฉพาะกาล  
หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง 
ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบราชการในส านักงาน 
หมวดที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หมวดที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล 
หมวดที่ 4 การปฏิบัติราชการแทน 
หมวดที่ 5 การรักษาราชการแทน 
และบทเฉพาะกาล 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
โดยที่การจัดระเบียบบริหารราชการในเขต พ้ืนที่การศึกษาก าหนดให้แต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษาประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับ 
มัธยมศึกษา ซึ่งมีการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมอยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละเขตพ้ืนที่ การศึกษา ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการ
บริหารราชการ สมควรแยกเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเป็นเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้การบริหารและการ
จัดการศึกษามี ประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียน
ในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผล และมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 

กฎหมายฉบับนี้มีหลักการส าคัญ คือแก้ไขพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 
2488 ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ก าหนดให้มีองคกกรเกี่ยวกับวิชาชีพครู 2 องคกกร ได้แก่ (1) สภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า คุรุสภา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ เกี่ยวกับศึกษา ตามมาตรา 53 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ(2) ส านักงานคณะกรรม 
การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้
การบริหารของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก ากับของกระทรวง 
ศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวง รวมทั้งบริหารจัดการ
องคกการค้าของคุรุสภาผู้ใดเป็นครูซึ่งเป็นสมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติ
ครู พุทธศักราช 2488 อยู่แล้วก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หลักเกณฑกและวิธีการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูให้เป็นไปตามข้อบังคับของ คุรุสภา (มาตรา 81)ในวาระ
เริ่มแรกให้คุรุสภาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ที่
ด ารงต าแหน่งครูผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน และ
ภายใน๓ ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้มีการออกใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพผู้ บริหารการศึกษา ตามข้อบังคับของคุรุสภา ทั้งนี้ให้
ผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าว มีสิทธิได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
(มาตรา 82) ให้วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือปริญญาอ่ืนที่ ก.ค. ก าหนดให้
เป็นคุณวุฒิที่ ใช้ ในการบรรจุและแต่งตั้ ง เป็นข้าราชการครูก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ ใช้บั งคับ เป็นคุณวุฒิ ในการขอรับใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
(มาตรา 85) ให้สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ที่
ได้รับสิทธิประโยชนกและสวัสดิการต่างๆ อยู่ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
คงมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชนกและสวัสดิการนั้น ๆ ต่อไป (มาตรา 86) 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ.2540 

สาระส าคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คือ 
การให ้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเนินงานต่าง ๆ ของรัฐให้
ครอบคลุมกว้างขวางมากที่สุด พระราชบัญญัติจึงได้ก าหนดเป็นมาตรการ
เพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องด าเนินการจัด
สถานที่เพ่ือให้ประชาชน 
ตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการได้ ซึงหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารและต้องน าข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 มาตรา 9ไปรวมไว้ให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมีรายละเอียด 10 หมวด 
1. สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2540 
2.หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
3.ประเภทข้อมูลข่าวสารของราชการ 
4.หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
5. สิทธิของประชาชนหรือเอกชน 
6. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
8. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
9.บทก าหนดโทษ 
10. บทเฉพาะกาล 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณก บดินทรเทพวรางกูร โปรดเกล้าให้ตรา
พระราชบัญญัติ นี้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ออกเม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธก 2560 นายประยุทธก จันทรกโอชา นายกรัฐมนตรี 
เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ มีทั้งหมด 15 หมวด จ านวน 132 มาตรา  
เหตุผลที่ประกาศพ.ร.บ.ฉบับนี้คือ เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
ก าหนดเกณฑกมาตรฐานกลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปใช้เป็นหลัก
ปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงคกของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิด
ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสก ซึ่งจะท าให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิด
ผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2551 มาตรา16,17 

รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติไว้โดยค าแนะน า
และยินยอมของรัฐสภา เมื่อวันที่  21 ธ.ค. 2547 นายวิษณุ เครืองาม            
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  
มีจ านวนทั้งหมด 140 มาตรา จ านวน 9 หมวด และ     บทเฉพาะกาล 
หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
หมวด 2 บททั่วไป 
หมวด 3 การก าหนดต าแหน่ง วิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือน เงินวิทย
ฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง 
หมวด 4 การบรรจุและแต่งตั้ง 
หมวด 5 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
หมวด 8 การออกจากราชการ 
หมวด 9 การอุทธรณกและการร้องทุกขก 
บทเฉพาะกาล 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ร ะ เ บี ย บ
ข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2558 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
มีทั้งหมด 139 มาตรา แบ่งเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ 
ลักษณะ 1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ลักษณะ 2 คณะกรรมการพิทักษกระบบคุณธรรม 
ลักษณะ 3 บททั่วไป 
ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   หมวด 1 การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนสามัญ 
   หมวด 2 การก าหนดต าแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจ า
ต าแหน่ง 
   หมวด 3  การสรรหา  การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
   หมวด 4  การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติราชการ 
   หมวด 5 การรักษาจรรยาข้าราชการ 
   หมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย 
   หมวด 7 การด าเนินการทางวินัย 
   หมวด 8 การออกจากราชการ 
   หมวด 9 การอุทธรณก 
   หมวด 10 การร้องทุกขก 
   หมวด 11  การคุ้มครองระบบคุณธรรม 
ลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองคก 

พระราชบัญญัติวิธีการปกครอง 
พ.ศ. 2539 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาเมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2539 นายบรรหาร ศิลปอาชา ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
มีจ านวน 87 มาตรา จ านวน 5 หมวด และบทเฉพาะกาล  มีสาระส าคัญดังนี้ 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึง
การด าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง 
หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
หมวด 2 ค าสั่งทางปกครอง 
          ส่วนที่ 1 เจ้าหน้าที่ 
          ส่วนที่ 2  คู่กรณี 
          ส่วนที่ 3 การพิจารณา 
          ส่วนที่ 4 รูปแบบและผลของค าสั่งทางปกครอง 
          ส่วนที่ 5 การอุทธรณกค าสั่งทางปกครอง 
          ส่วนที่ 6 การเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง 
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           ส่วนที่ 7 การขอให้พิจารณาใหม่ 
          ส่วนที่ 8 การบังคับทางปกครอง 
หมวด 3 ระยะเวลาและอายุความ 
หมวด 4 การแจ้ง 
หมวด 5 คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการพิจารณา   
         ทางปกครอง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินพ.ศ.  2534 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ .  2535 ,ฉบับที่  3  พ .ศ . 
2536 ,ฉบับที่  4 พ.ศ. 2543 ,
ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ,ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2546,ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550,
ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกลา 
ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ  นายอนันทก ปันยารชุน  นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราช
โองการ มีจ านวน 75 มาตรา แยกเป็น 4 ส่วน และบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
       หมวด 1 การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
       หมวด 2  การจัดระเบียบราชการในกระทรวง 
                  หรือทบวง 
       หมวด 3 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่ง 
                 สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
       หมวด 4 การจัดระเบียบราชการในกรม 
       หมวด 5 การปฏิบัติราชการแทน 
       หมวด 6 การรักษาราชการแทน 
       หมวด 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 ส่วนที่ 2 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
       หมวด 1 จังหวัด 
       หมวด 2 อ าเภอ 
ส่วนที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 ประกาศในราช
กิจจานุ เบกษา เมื่อวันที่  4กันยายน 2534 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติถึงปัจจุบันคือฉบับที่ 8 พ.ศ.2553 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้
ได้ก าหนดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้ 
1. การจัดระเบียบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ 
(1)ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2)ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3)ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 รูปแบบ 
โดยส่วนราชการทั้งสี่มีฐานะเป็นนิติบุคคล คือ 
(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
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 (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

(3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัด
หรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ในการจัดบริหารราชการส่วนกลางไก้ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้า
รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดิน มีอ านาจในการสั่งราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น 
การบริหารราชการของส านักนายกรัฐมนตรีให้แบ่งส่วนราชการเป็น 4 
รูปแบบ คือ 
(1) รูปแบบที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นข้าราชการการเมือง ได้แก่ ส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งท าหน้าที่ลักษณะเดียวกันกับส านักงานรัฐมนตรี
ในกระทรวงต่างๆ ส่วนราชการนี้มี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ซึ่ งเป็น
ข้าราชการการเมืองดูแลรับผิดชอบ 
(2) รูปแบบที่หัวหน้าส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่าปลัดกระทรวงและขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการเหล่านี้ได้แก่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ  ส านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักข่าว
กรองแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(3) รูปแบบของส่วนราชการที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลราชการประจ าทั่วไปของ
ส านักนายกรัฐมนตรี คือ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งท าหน้าที่เป็น
ส านักงานปลัดกระทรวง มีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัดกระทรวง
ดูแลรับผิดชอบ 
(4) รูปแบบที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ 
กรมประชาสัมพันธกส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
2. กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง อยู่ภายใต้การดูแลบังคับ
บัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มีหน้าที่โดยทั่วไปคือ การก าหนด
นโยบายและวางแผนด าเนินงานของกระทรวง รวมทั้งก ากับ เร่งรัด ติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้ 
การแบ่งส่วนราชการภายในกระทรวง กระทรวงต่างๆ แบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเป็นกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนแต่มีฐานะเป็น
กรม ส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงต่างๆ อาจจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ 
(1) ส านักงานรัฐมนตรี มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการทางการเมืองของ
กระทรวงมีเลขานุการรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง 
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 (2) ส านักงานปลัดกระทรวง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการประจ าทั่วไปของ
กระทรวง และราชการอ่ืนที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งใน
สังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งการก ากับเร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในกระทรวง ทั้งนี้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ปลัดกระทรวง 
(3) กรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการส่วนใดส่วนหนึ่งของกระทรวงหรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยอ านาจหน้าที่ของกรม ทั้งนี้อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของ
อธิบดี หรือต าแหน่งที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนส าหรับส่วนราชการระดับกรมที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะแบ่งเป็นส านักงานเลขานุการกรม กอง 
และแผนก 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งส่วนราชการออกเป็นสอง
รูปแบบ คือ 
(1) จังหวัด 
(2) อ าเภอ 
ในระดับจังหวัด ได้บัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่ง
จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคใน
เขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ 
ก าหนดให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด 
และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัด 
ในระดับอ าเภอ ให้มีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้มีการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 4 รูปแบบ ดังนี้ คือ 
(1) องคกการบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) องคกการบริหารส่วนต าบล 
(4) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 
รูปแบบคือ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2528และเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2542 
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 2.การปฏิบัติราชการแทน 

ในการบริหารราชการแผ่นดินผู้มีอ านาจในการบริหารราชการอาจจะมอบ
อ านาจในการสั่ง การ อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืน โดยผู้มีอ านาจในการบริหารราชการสามารถมอบอ านาจให้แก่
ผู้มีอ านาจชั้นรองเพ่ือปฏิบัติราชการแทน โดยที่ผู้มอบอ านาจยังคงด ารง
ต าแหน่งและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
หลักในการปฏิบัติราชการแทนมีอยู่ 5 ประการ คือ 
(1) เป็นอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
(2) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิได้ก าหนดเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอ านาจไว้ 
(3) การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือ 
(4) เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น
และจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ (เว้นแต่กรณีการมอบ
อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งกฎหมายก าหนดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอาจ
มอบอ านาจนั้นต่อไปอีกได้ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค) 
(5) เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว ผู้มอบอ านาจมีหน้าที่ก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ และให้มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
การปฏิบัติราชการแทนก าหนดผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจดังต่อไปนี้ 
ผู้มอบอ านาจ ผู้รับมอบอ านาจ 

พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 จ านวน 87 มาตรา : 5 มาตรา
มาตรฐาน + 5 หมวด (75 มาตรา) + บทเฉพาะกาล (7 มาตรา) วัตถุประสงคก 
เพ่ือ 
1.เพ่ือให้มีกฎหมายหลักเก่ียวกับวินัยการเงินการคลังที่ชัดเจน 
2.เพ่ือให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ 
เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อฐานะการเงินและการคลังของ
ประเทศ 
3.น าบทบัญญัติที่เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังที่ก าหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ 
มาก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับเดียว 
 

 
 



187 
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 หมวด 1 บททั่วไป 

หมวด 2 นโยบายการเงินการคลัง 
          ส่วนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
          ส่วนที่ 2การด าเนินการทางการคลังและงบประมาณ 
หมวดที่ 3 วินัยการเงินการคลัง 
          ส่วนที่ 1รายได ้
          ส่วนที่ 2 รายจ่าย 
          ส่วนที่ 3 การจัดให้ได้มาซึ่งทรัพยกสินและการบริหารทรัพยกสินของรัฐ 
          ส่วนที่ 4 การก่อหนี้และการบริหารหนี้ 
          ส่วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณ 
          ส่วนที่ 6 การคลังท้องถิ่น 
หมวดที่ 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ 
หมวดที่ 5 การตรวจเงินแผ่นดิน 
บทเฉพาะกาล 

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 7 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ โดยมี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นกรรมการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยกซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

พระราชบัญญัติการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้ งครรภก ใน
วัยรุ่น พ.ศ. 2559 

มาตรา 18 นโยบายและยุทธศาสตรกการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภก
ในวัยรุ่น ตามมาตรา 17(1) อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
(1) มาตรการเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภกในวัยรุ่น 
(2) มาตรการเกี่ยวกับการให้วัยรุ่นได้รับสิทธิตามมาตรา 5 
(3) มาตรการเกี่ยวกับการปูองกัน ช่วยเหลือ แก้ไข และเยียวยาปัญหาการ
ตั้งครรภกในวัยรุ่น 
(4) มาตรการเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภกในวัยรุ่นใน
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน ให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพการจัดท านโยบายและยุทธศาสตรกตามวรรคหนึ่ง 
ให้ค านึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาสังคม และวัยรุ่นด้วย 

พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 
2551 

1.ให้มีสภาลูกเสือไทย 
2.ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งท าหน้าที่เลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
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 4.รายได้ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

5.ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
6.การจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัด 
7.มีต าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีล าดับ 
8.ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
9.ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณก 
10.ให้ได้รับเหรียญลูกเสือสดุดี 
11.มีบทก าหนดโทษ 

พร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑกและวิธีการบริหาร
กิ จการบ้ าน เมื อ งที่ ดี  พ .ศ . 
2546 

ในการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ นอกจากจะมีการก าหนดนโยบายใน
รูปแบบของแผนยุทธศาสตรก 
การพัฒนาระบบราชการแล้ว รัฐบาลยังได้มีออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑกและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑกและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีความประสงคกจะให้
ใช้บังคับกับส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ทั้งที่ เป็นราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งหน่วยงานอ่ืนที่อยู่ในก ากับของ
ราชการฝุายบริหารที่มีการจัดตั้งขึ้นและมีการปฏิบัติราชการเช่นเดียวกับ
กระทรวง ทบวง กรม ดังมี รายละเอียดของหลักเกณฑกและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และกรอบแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญ ดังนี้   
หมวดที่ 1 เป็นการก าหนดขอบเขตความหมาย 
หมวดที่ 2 ก าหนดแนวทางการบริหารราชการ 
หมวดที่ 3 กล่าวถึง “การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
รัฐ”ได้แก่  
1)การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระท า
ได้อย่างชัดเจน 
2)การบริหารราชการแบบบูรณาการ 
3)การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองคกการแห่งการเรียนรู้ 
4)การจัดท าค ารับรองในการปฏิบัติราชการ 
5)การจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า ได้แก่ 
1)หลักความโปร่งใส 
2)หลักความคุ้มค่า 
3)หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานได้แก ่
1)การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
2)การจัดตั้งศูนยกการบริการร่วม 
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 หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ได้แก่ 
1)การทบทวนภารกิจ 
2)การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หมวดที่ 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ได้แก่ 
1)การก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
2)การจัดระบบสารสนเทศ 
3)การรับฟังข้อร้องเรียน 
4)การเปิดเผยข้อมูล 
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ 
1)การประเมินผลส่วนราชการว่าได้ด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใดซึ่งจะ
วัดจากผลผลิต (output) และผลลัพธก (outcome) ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงคกหรือไม ่
2)การประเมินผู้ปฏิบัติงานโดยแยกเป็นการประเมินผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้เกิด 
การสะท้อนกลับของการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหาร เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงให้เกิดเป็นทีมท างานที่มีประสิทธิภาพ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.  2544 

โดยที่สมควรก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยรับตรวจมี
แนวทางในการจัดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  อันจะส่งผลให้เกิดประโยชนกสูงสุดในการด าเนินงาน   และแก่
การใช้จ่ายเงินและทรัพยกสินของประเทศชาติโดยรวม ระเบียบมีทั้งหมด 9 ข้อ 
ประกาศ  ณ  วันที่  28  กันยายน   พ.ศ.  2544  นายปัญญา  ตันติยวรงคก    
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สาระส าคัญดังนี้ 
การควบคุมภายใน เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก ากับดูแล  ฝุายบริหาร
และบุคคลกรของหน่วยงานรับตรวจจัดให้มีขึ้น  เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคกของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ซึ่ง
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยกสิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด  ความ
เสียหาย การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง   หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ   ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน   และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงคก เ พ่ือ
วัตถุประสงคกของการควบคุมภายใน 
11.  ผู้ก ากับดูแล  ฝุายบริหารและบุคลากรของหน่วยรับตรวจต้องให้
ความส าคัญต่อวัตถุประสงคกของการควบคุมภายในตามมาตรฐานนี้  ซึ่งมี
วัตถุประสงคกที่ส าคัญ  3  ประการ  คือ 
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 (1 )   เ พ่ือให้ เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด า เนินงาน  

(Operation Objectives) 
 (2)  เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน  (Financial 
Reporting  Objectives)   
(3)  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  
(Compliance  Objectives) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 
พ.ศ.2530,ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535,
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538,ฉบับที่ 5 
พ.ศ. 2541,และฉบับที่ 6 พ.ศ.
2545 

มีจ านวน 5 หมวด และบทเฉพาะกาล ประกาศใช้วันที่ 2 กรกฎาคม 2523 
พลเอก เปรม ติณสูลานนทก นายกรัฐมนตรี สาระส าคัญ ดังนี้  
ให้ใช้กับรถยนตกและรถจักรยานยนตกของส่วนราชการ 
รถประจ าต าแหน่งหมายถึงรถยนตกที่ราชการจัดให้แก่ข้าราชการผู้ด ารง
ต าแหน่งตามที่ก าหนด โดยก าหนดให้ข้าราชการที่ทางราชการจัดรถประจ า
ต าแหน่งให้ ได้แก่ข้าราชการซึ่งกฎหมายบัญญัติให้เป็นต าแหน่งบังคับบัญชา
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการข้ึนไป 
รถส่วนกลาง หมายถึงรถยนตกหรือจักรยานยนตกที่จัดไว้และใช้เพ่ือราชการอัน 
เป็นส่วนรวมของราชการตามหลักเกณฑกที่ส่วนราชการเจ้าของรถก าหนดขึ้น  
มีจ านวน 5 หมวด ดังนี้ 
หมวด 1 บททั่วไป 
หมวด 2 การจัดหา 
หมวด 3 การใช้ 
หมวด 4 การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง 
หมวด 5 การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 

ประกาศใช้ เมื่ อวันที่  11  มกราคม 2555 นางยิ่ งลั กษณก   ชินวั ตร 
นายกรัฐมนตรี มีจ านวน 43 ข้อ จ านวน 3 หมวดสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
หมวด 1  บททั่วไป 
หมวด 2  ประเภทการลา 
        ส่วนที่ 1 การลาปุวย 
        ส่วนที่ 2 การลาคลอดบุตร 
        ส่วนที่ 3 การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
        ส่วนที่ 4 การลากิจส่วนตัว 
        ส่วนที่ 5 การลาพักผ่อน 
        ส่วนที่ 6 การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจยก     
        ส่วนที่ 7 การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล              
        ส่วนที่ 8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
        ส่ ว น ที่  9  ก า ร ล า ไ ป ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น อ ง คก ก า ร ร ะ ห ว่ า ง                   
ประเทศ       
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          ส่วนที่ 10 การลาติดตามคู่สมรส 

         ส่วนที่ 11 การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
หมวด 3 การลาของข้าราชการการเมือง 
         การนับวันลา เพ่ือประโยชนกในการเสนอ หรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้
ลา และค านวณวันลา ให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ใน
ระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่ การนับเพ่ือ
ประโยชนกในการค านวณวันลาส าหรับวันลาปุวยที่มิใช่วันลาปุวยตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสงเคราะหกข้าราชการผู้ได้รับอันตราย หรือเจ็บปุวยเพราะเหตุ
ปฏิบัติราชการ วันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจส่วนตัว และวัน
ลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ (ข้อ10วรรค2) 
          การลาครึ่งวัน(เช้าหรือบ่าย) ให้นับเป็นการลาครึ่งวันตามประเภท
การลานั้นๆ (ข้อ10วรรค6) 
          ส่วนราชการอาจน าระบบอิเล็กทรอนิกสกมาประยุกตกใช้ในการเสนอ
ใบลา อนุญาตให้ลา และยกเลิกวันลา ส าหรับการลาปุวย ลาพักผ่อน หรือลา
กิจส่วนตัวซึ่งมิใช่ลากิจส่วนตัวเพ่ือเลี้ยงดูบุตร (ข้อ12วรรค2)การลาแบ่ง
ออกเป็น 11 ประเภท  
          ข้ าร าชการที่ ป ระสงคกจะลาปุ วย  ให้ เ สนอหรือจั ด ใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ กรณีจ าเป็นจะเสนอหรือ
จัดใบลาในวันแรกท่ีมาปฏิบัติราชการก็ได้ (ข้อ18วรรค1) 
          การลาปุวยตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทยก (ข้อ18วรรค3) 
          การลาคลอดบุตร จะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตร
ก็ได้ แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน (ข้อ19วรรค2) 
          ข้าราชการที่ลาคลอดบุตรแล้ว หากต้องการจะลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 150 วันท าการ 
          การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ต้องเป็นภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมาย และให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วัน นับ
แต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาได้ครั้งหนึ่งติดต่อกันไม่เกิน 15 วันท าการ 
(ข้อ20) 
         ข้าราชการบรรจุครั้งแรกลาพักผ่อนในปีงบประมาณหนึ่งได้ 10 วันท า
การ เว้นแต่ ในปีนั้นเข้ารับราชการยังไม่ถึง 6 เดือน (ข้อ 23(1)) 
         การสะสมวันลาพักผ่อนจากปีที่แล้ว รวมกับปีปัจจุบันต้องไม่เกิน 20 
วันท าการ แต่ส าหรับผู้ที่รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้
สะสมได้รวมกันปีปัจจุบันไม่เกิน 30 วันท าการ (ข้อ24) 
          การลาพักผ่อน จะต้องได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ (ข้อ
26) 
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           ข้าราชการที่ได้รับอันตราย หรือปุวยเจ็บ เพราะเหตุปฏิบัติราชการใน
หน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าที่ จนตกเป็นผู้
ทุพพลภาพหรือพิการ หากประสงคกจะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ ให้ลาได้ครั้งหนึ่งตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
หลักสูตร แต่ไม่เกิน 12 เดือน (ข้อ39วรรค1) 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้ วยการพานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ.2548 

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “นักเรียนและนักศึกษา” หมายความว่าบุคคลซึ่งก าลังรับ
การศึกษาในสถานศึกษา “การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา”
หมายความว่า  การที่ครู อาจารยก หรือ หัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนและ
นักศึกษา ไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษาตั้งแต่สองคนขึ้น
ไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ได้ แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกล
และการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี”  
 ข้อ 5 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 
ประเภท คือ (1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน  (2) การพาไปนอก
สถานศึกษาค้างคืน  (3) การพาไปนอกราชอาณาจักร                         
ข้อ 6 การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาทุกประเภทให้ปฏิบัติ
ดังนี้ “ (1) ต้องได้รับอนุญาตก่อน   (2) ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ควบคุม 
และจะต้องมีครูเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมดูแลในการเดินทางโดยครูหนึ่งคนต่อ
นักเรียนหรือนักศึกษาไม่เกิน 30 คน (3) ผู้ควบคุมต้องด าเนินการให้นักเรียน
อยู่ในระเบียบวินัย เพ่ือให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ปลอดภัย”                                                  
  ข้อ 7 “ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้พานักเรียนและ
นักศึกษาไปนอกสถานศึกษาตามข้อ 5(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ 5(2) และหัวหน้าส่วนราชการ
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตตามข้อ 5 (3)”            

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ ลง
วันที่  3 เมษายน 2560 

มี25 ข้อ สาระส าคัญๆ เกี่ยวกับการก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการตาม
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  การมีกศจ. และอกศจ.เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัดตามท่ีกฎหมายก าหนด 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กา รแบ่ งหน่ ว ยง านภาย ใน
ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   

ประกาศลงวันที่  12  มิถุนายน 2560 โดยนายชัยพฤกษก  เสรี รั กษก 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1.การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในส านักงานศึกษาธิการภาค แบ่งกลุ่มงานเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม
อ านวยการ 2) กลุ่มยุทธศาสตรกการศึกษา 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล 
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 2.การแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แบ่งกลุ่มงาน

ออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล 3) กลุ่ม
นโยบายและแผน 4) กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5) กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน 6) กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 8) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 
133/2561 สั่ง ณ วันที่ 29 
มกราคม 2561 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

จากค าสั่งข้อ 1 ระดับกระทรวง  ได้แต่งตั้งผู้แทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เป็นคณะกรรมการฯ  ข้อ 2 ระดับจังหวัด ศธจ.เป็นรองประธานกรรมการ 
รอง ศธจ.เป็นกรรมการ/เลขานุการ             ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ เป็น
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ 
1) ก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
2) ประสานและบูรณาการการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ศึกษา วิเคราะหก วิจัยและจัดท าข้อมูล สถิติ เพ่ือส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
4) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน สร้างเครือข่ายการด าเนินงานและก าหนด
มาตรฐานการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด 
5) ก ากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
6) ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
7) จัดท ารายงานผลการด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด 
8) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
รวมทั้งกฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ลง
วันที่ 30 มีนาคม 2561    เรื่อง
จัดตั้งศูนยกเสมารักษกส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อ
ว่า “ศมร.ศธจ.” 

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
1) เป็นศูนยกการประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2) เฝูาระวังสถานการณกและปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดย
รับแจ้งเหตุจากสายด่วน 1579 หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการ
แก้ไข 
3) สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา 
4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใน
การด าเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
5) ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงาน 
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 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ประสาน ติดตาม และจัดท ากรณีศึกษาและบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักเรียน 
7) ส่งเสริม สนับสนุนงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้ค าปรึกษาและ
ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมความประพฤติที่
เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและ
นักศึกษา 
8) ประสาน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา 
สถานศึกษาท่ีประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณกฉุกเฉิน 
9) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 เห็นชอบ
โครงการ“ท าความดีด้วยหัวใจ 
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” และมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่ อวันที่  20 
สิ ง ห าคม  2561  เ ห็ น ชอบ
โครงการ “ศธ.จิตอาสา การ
รณรงคกลดการใช้พลาสติก” 

จัดท าโครงการ “ศธ. จิตอาสา การรณรงคกลดการใช้พลาสติก” ในระดับ
หน่ วยงาน หรื อาจจั ดกิ จกรรมที่ ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ให้หน่ วยงาน
สถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาในพ้ืนที่ คิดค้นและผลิตนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐกเพ่ือทดแทนการใช้พลาสติก โดยเริ่มด าเนินการระหว่างเดือน
กันยายน 2561 - กันยายน 2562 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
ที่หก (ตุ ลาคม พ.ศ .  2559-
กั น ย า ย น  พ . ศ .  2564)  
โครงการอนุรักษกพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก    พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) 

เป็นแผนแม่บทที่จดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วน ร่วมวางแผนงาน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มี
แนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการทางานเข้าไป
สร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับทอง
ถิ่นในการท าฐานข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร
ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษกและใช้ประโยชนก
อย่าง ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตสานึกในการอนุรักทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ประเทศไทย 

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.
2509 

1.วัตถุประสงคกของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2.วิธีการฝึกอบรม 
3.ประเภทของลูกเสือ 
4.กฎของลูกเสือ 
5.คติพจนกของลูกเสือแต่ละประเภท 
6.เงินค่าบ ารุงลูกเสือ 
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ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตร
และวิชาพิเศษ (ฉบับที่  18) 
พ.ศ.2549 

อ านาจการสั่งจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภท “ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด (ผวจ.) 
สั่งจ่ายได้ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ รื่ อ ง  มาตรการ ในการพา
นักเรียน และนักศึกษาไปนอก
สถานที่และเดินทางไกลเข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด ประกาศ ณ 
วันที่  30  พฤษภาคม พ .ศ . 
2551 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีความห่วงใยเรื่องของการจัดทัศนศึกษาที่
ปลอดภัย ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด จึงได้
ออกมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานที่และเดิน
ทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้สอดรับกับ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา พ.ศ.2548 เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้อย่างเคร่งครัด 

ระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่ งชาติว่ าด้ วยการ
ฝึกอบรมบุ คลากรทางการ
ลูกเสือพ.ศ. 2556 

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑกการจ่ายเงินอุดหนุน 
จัดกิจกรรมประกวดระเบียบ
แถว เนตรนารี 

การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถว เนตรนารี 
ระดับจังหวัด 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่  3)
พ.ศ. 2555 

กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธาน
ในพิธี แขกผู้มีเกียรติ 
ผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้น าความในข้อ 15 “โครงการหรือ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ 10 “บุคคลที่จะ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม” ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่าย
ค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชีหมายเลข 1” 
ข้อ 16 “โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่
พักให้แก่บุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่
พักได้เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตรา 
ค่าเช่าที่พักตามบัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3” และข้อ 17 “การ
จัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือ 

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไข
เ พ่ิ ม เ ติ ม ( ฉ บั บ ที่  8 1 ) 
พุทธศักราช 2560 

1.วัตถุประสงคกเพ่ือฝึกอบรมให้เยาวชนชายและหญิง 
2.คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด 
3.ในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัด 
4.การปฏิบัติหน้าที่ของเหล่ากาชาดจังหวัด 
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 รับผิดชอบค่ายานพาหนะส าหรับบุคคลตามข้อ 10 ให้ส่วนราชการด าเนินการ

ตามหลักเกณฑก” มาใช้บังคับ แต่ถ้าส่วนราชการที่จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก 
หรือยานพาหนะ ให้น าความในข้อ 18 “ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัด
อาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่
จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่บุคคลตาม          
ข้อ 10 แต่ถ้าบุคคลตามข้อ 10 (๔) หรือ (5) เป็นบุคลากรของรัฐให้เบิกจ่าย
จากต้นสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น” มาใช้บังคับ และถ้าส่วนราชการ
ประสงคกจะจ้างด าเนินการดังกล่าว ให้น าความในข้อ 22 วรรคสอง “ให้ใช้
ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย แต่ถ้าเป็นการจ่ายเงินโดย
กรมบัญชีกลางเพ่ือเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงให้ใช้
รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นหลักฐานการจ่ายมาใช้
บังคับด้วย” 

ห นั ง สื อ ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  ที่  ศ ธ 
0211.5/10805 ลงวันที่  25 
กรกฎาคม 2561  เรื่องการขอ
อนุญาตพานักเรียนไปเข้าค่าย
พักแรมของยุ ว ก าช าด  ใ น
สถานศึกษาเอกชน 

ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนขออนุญาตจากผู้มีอ านาจเหนือโรงเรียนเอกชนขึ้นไป
อีกชั้นหนึ่ง (ศึกษาธิการจังหวัด) 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑกการจ่ายเงินอุดหนุน 
โครงการบ าเพ็ญประโยชนกยุว
กาชาด 

การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการบ าเพ็ญประโยชนกยุวกาชาด
ระดับจังหวัด 

ป ร ะ ก า ศ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑกการจ่ายเงินอุดหนุน 
โ ค ร งกา รจั ด ง านชุ มนุ ม ยุ ว
กาชาด  2548 

การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัดงานชุมนุมยุวกาชาด 
ระดับภูมิภาค 

หลักเกณฑกกระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑก
ปฏิ บั ติ ก า ร ควบคุ มภ าย ใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 

กระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑกกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ 
หลักเกณฑกปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
เพ่ือให้เป็นไปตามพ.ร.บ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
องคกประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคกประกอบ 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 2.การประเมินความเสี่ยง2.การประเมินความเสี่ยง  
3.กิจกรรมการควบคุม3.กิจกรรมการควบคุม  
4.สารสนเทศและการสื่อสาร4.สารสนเทศและการสื่อสาร  
5.กิจกรรมการติดตามผล5.กิจกรรมการติดตามผล  

ค าสั่ งส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ที่ 1038/2560 เรื่อง 
มอบอ านาจให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ปฏิบัติราชการแทน  สั่ง ณ วันที่ 
26 พฤษภาคม 2560 

เพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยเพ่ือให้การบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบอ านาจให้ความเรียบร้อยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบอ านาจให้

ศึกษาธิการศึกษาธิการ  
จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน กรณี (จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน กรณี (2255  ข้อ) ได้แข้อ) ได้แก่ การบังคับบัญชา ก่ การบังคับบัญชา 
อนุญาตการลา การลาไปปฏิบัติธรรม การลาไปศึกษาต่อ การอนุมัติอนุญาตการลา การลาไปปฏิบัติธรรม การลาไปศึกษาต่อ การอนุมัติ
แผนงาน โครงการ แผนงาน โครงการ การอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดข้าราชการเข้าการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดข้าราชการเข้า
ที่พักอาศัย การขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษก  การบรรจุบุคคลเข้ารับที่พักอาศัย การขอใช้ที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษก  การบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นลูกจ้างประจ าและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามราชการเป็นลูกจ้างประจ าและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตาม ระเบียบระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 22553377  เป็นเป็น
ต้นต้น  

หนังสือส านักงาน ก .ค .ศ . ที่  ศธ 
0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 

การเกลี่ ย อัตราก าลั งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเกลี่ ย อัตราก าลั งข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงคกเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรวัตถุประสงคกเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเป็นไปตามทางการศึกษา โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนเป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการที่กหลักเกณฑกและวิธีการที่ก..คค..ศศ..  ก าหนดก าหนด  

ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่  30  
กันยายน  2552 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือ  
ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ ส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 00220066..44//ว ว 1177  ลงวันที่ ลงวันที่ 3300    กันยายน  กันยายน  
22555522เรื่อง หลักเกณฑกและวิธีการเรื่อง หลักเกณฑกและวิธีการ  
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะฐานะ  วัวัตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปตามหลักเกณฑกและต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเป็นไปตามหลักเกณฑกและ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน  ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
00220066..44//ว ว 1177  ลงวันที่ ลงวันที่ 3300    กันยายน  กันยายน  22555522      

  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.3/ว 21 ลงวันที่   5 
กรกฎาคม 2560 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือส าและเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ00220066 ..33/ว /ว 2211  ลงลง
วันที่  วันที่  55  กรกฎาคม กรกฎาคม 22556600  โดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและโดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน เป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ. ที่   ศธศธ00220066 ..33/ว /ว   2211  ลงวันที่  ลงวันที่  55  กรกฎาคม กรกฎาคม 22556600        

หนั ง สื อ ส านั ก ง าน  ก . ค . ศ .  ที่ 
0206.7/ว25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
พ.ศ. 2559  

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ี
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  โดยมีได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง  โดยมี
วัตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ วัตถุประสงคกเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ   
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. 

รับรองเป็นไปตามหลักเกณฑกวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 
2561 

การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงคก  
เพ่ือให้การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ว 10  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 

การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง 
1.การพิจารณาเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอน ตามหลักเกณฑกและวิธีการ
นี้ให้ด าเนินการโดยเคร่งครัด  
2.หากภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการด าเนินการที่ ไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการนี้ หรือมีการด าเนินการใดๆ ที่มิชอบให้แก้ไขหรือ
ยกเลิกค าสั่งนั้น แล้วแต่กรณี และให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ด าเนินการ
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
3.. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติกรณีผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีเงื่อนไขใน
การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ต าแหน่งที่ด ารงอยู่เดิม 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ว 9 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ 
มาบรรจุและแต่งตั้ งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงคก  เ พ่ือให้การโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยเป็นไป
ตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206. 6/ ว  8 ล ง วั น ที่  26 
กรกฎาคม 2561 

การน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้
ในบัญชีอ่ืน ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยมีวัตถุประสงคก เพ่ือให้การน าบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีของ กศจ.อ่ืน มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ใน
บัญชี กศจ.นี้ ต าแหน่งครูผู้ช่วย เป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่    
ก.ค.ศ. ก าหนด 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่  ศธ
0206. 6/ ว 16 ล ง วั น ที่  26
พฤศจิกายน 2557 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมี
เหตุพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคก เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษเป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  กศจ.อาจมอบหมายให้ส านักงาน
ศึ กษาธิ การจั งหวั ดหรื อส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษา  แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการคัดเลือกได้ ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมแล้วแต่กรณี 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4  /ว24  ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2559 
 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูสังกัดการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคกส านักงานคณะกรรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงคก   เพ่ือให้เพ่ือให้
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เป็นไปตามเป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4/685  ลงวันที่ 6 ตุลาคม
2560   
 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     โดยมีโดยมี
วัตถุประสงคกวัตถุประสงคก   เพ่ือให้การย้เพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.6     /ว 21  สั่ง ณ วันที่ 
๒๐พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     โดยมีโดยมี
วัตถุประสงคกวัตถุประสงคก   เพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงเพ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/  ว33 ลงวันที่ 24ตุลาคม 
2560 
 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศกกการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศกก
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     โดยมี.วัตถุประสงคกโดยมี.วัตถุประสงคก  
เ พ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งเ พ่ือให้การคัดเลือกบุคคลเ พ่ือบรรจุและแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศกกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปศึกษานิเทศกกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไป
ตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ว8ลงวันที่ 5 กรกฎาคม
2549 
 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางกาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศกก รศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศกก 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     โดยมีวัตถุประสงคก โดยมีวัตถุประสงคก 
เพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งเพ่ือให้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศกก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปศึกษานิเทศกก สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไป
ตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0 2 0 6 . 2 / ว  9  ล ง วั น ที่  2 1 
พฤษภาคม 2556   
 

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจาก
ราชการไปแล้วสมัครเข้ารับข้าราชการเป็นราชการครูและบุคลากรราชการไปแล้วสมัครเข้ารับข้าราชการเป็นราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทางการศึกษา    โดยมีวัตถุประสงคกโดยมีวัตถุประสงคก  เพ่ือให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเพ่ือให้การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ออกจากราชการไปแล้ว สมัครเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตาม
หลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.2/ ว๑๙ ลงวันที่ 25 ตุลาคม 
2561 

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย     โดยมีโดยมี
วัตถุประสงคกวัตถุประสงคก   เพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และเพ่ือพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความประพฤติ และ
คุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ คุณลักษณะเหมาะสมในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่งที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดและสามารถน าไปประยุกตกใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับก.ค.ศ.ก าหนดและสามารถน าไปประยุกตกใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาแคุณภาพการศึกษาและการเป็นครูที่ดีตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.ละการเป็นครูที่ดีตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดก าหนด  
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หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ
02 0 6 . 5 /  ว  2 2  ล ง วั น ที่  1 9 
ธันวาคม 2559 

การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่
มีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษมีความจ าเป็น หรือมีเหตุพิเศษ    โดยมีวัตถุประสงคกโดยมีวัตถุประสงคก  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติ
ในการในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตุ
พิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 พิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ0206.5/ว 22 ลงวันที่ 19 
ธันวาคม 2559ธันวาคม 2559  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0 2 0 6 . 5 /  ว  3 0  ล ง วั น ที่  2 8 
กันยายน 2560      

การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)     โดยมีโดยมี
วัตวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการ
โ อ น ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ าโ อ น ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า   
ให้เป็นไปตาม ที่ ก.ค.ศ. ตามหนังสือส านักงานให้เป็นไปตาม ที่ ก.ค.ศ. ตามหนังสือส านักงาน   ก.ค.ศ. ที่ก.ค.ศ. ที่   ศธ 0206.5/ว ศธ 0206.5/ว 
30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560     30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560       

  
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 
2552 

การเลื่อนระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)การเลื่อนระดับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)     
โดยมีวัตถุประสงคกเ พ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเลื่อนระดับต าแหน่งโดยมีวัตถุประสงคกเ พ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการเลื่อนระดับต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งระดับช านาญงาน ตามหนังสือส านักงต าแหน่งประเภททั่วไป ต าแหน่งระดับช านาญงาน ตามหนังสือส านักง าน าน 
ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547ต าแหน่งระดับอาวุโส ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547ต าแหน่งระดับอาวุโส 
ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2540และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ2540และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ 
นร 1006นร 1006/ว 10 ลงวันที่  15 กันยายน 2548/ว 10 ลงวันที่  15 กันยายน 2548  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.5/ ว  29  ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 

การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 
ค. (2)ค. (2)  โดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการโอนพนักงานส่วนโดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มิใช่
พนักงานวิสามัญ พนักงานวิสามัญ และข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรและข้าราชการอ่ืนที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตามศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 
25602560  
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0 2 0 6 . 5 /  ว  2 3  ล ง วั น ที่  2 7 
ธันวาคม 2559 

การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  โดยโดย
มีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการเลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูมีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการเลื่อนอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) ให้ได้รับสูงขึ้นจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอันเป็นมาตรา 38 ค. (2) ให้ได้รับสูงขึ้นจากอัตราเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมอันเป็น
ผลจากการปฏิบัติงานผลจากการปฏิบัติงาน  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0 2 0 6 . 5 /  ว  1 7  ล ง วั น ที่  3 0 
พฤษภาคม 2555 

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงาน
นิติการให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกรนิติการให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร    
โดยมีวัตถุประสงคกโดยมีวัตถุประสงคก  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรทางการเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับค.(2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามหนังสือส านักงาน ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตามหนังสือส านักงาน 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ ที่ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และ ที่ 
ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่  ศธ 
0206/ว10 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 
2551  

การจัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการการจัดท าแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศึกษา    วัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนและวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวการปฏิบัติงานในการจัดท าแผนและ
ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑกและวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกหลักเกณฑกและวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาผู้ษาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ใต้บังคับบัญชา  

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.5/  ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2559 

การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครูและการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการเป็นเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค. (2)38 ค. (2)    โดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการสอบแข่งขันโดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการสอบแข่งขัน
และการน ารายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้และการน ารายชื่อผู้ สอบแข่งขันได้ ในบัญชีหนึ่ ง ไปขึ้นบัญชี เป็นผู้
สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามสอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตาม
หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 27 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2555และที่ ศธ 2555และที่ ศธ 0206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 25590206.5/ว 4 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2559  

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 

การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
โดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรโดยมีวัตถุประสงคกเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลาออกจทางการศึกษา ลาออกจากราชการ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดากราชการ เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ระ เบี ยบ  ก . ค .ศ .  ว่ าด้ ว ยการ
รายงานเกี่ยวกับการด าเนินการ
ทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 

การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   โดยมีโดยมี
วัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการทางวินัย ส าหรับนิติกรที่การทางวินัย ส าหรับนิติกรที่
ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริมวินัยเเละปูองปรามปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการ เป็นการส่งเสริมวินัยเเละปูองปราม
มิให้กระท าผิด แก่ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับมิให้กระท าผิด แก่ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนรับ
เรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเรื่องร้องเรียน สืบสวนข้อเท็จจริง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รวมถึงการสั่งพัร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รวมถึงการสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากกราชการ และการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อนราชการไว้ก่อน  ส าหรับการด าเนินการในส่วนนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของส าหรับการด าเนินการในส่วนนี้ กล่าวถึงเฉพาะในส่วนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.2547 เเละที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ พ.ศ.2547 เเละที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
เท่านั้นเท่านั้น  

 



202 

 

 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณกและ
การพิจารณาอุทธรณก พ.ศ. 2550 

การอุทธรณก วัตถุประสงคกเพ่ือให้การอุทธรณก และการพิจารณาอุทธรณก มีการอุทธรณก วัตถุประสงคกเพ่ือให้การอุทธรณก และการพิจารณาอุทธรณก มี
กระบวรนการที่ถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ กระบวรนการที่ถูกต้องเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักเกณฑกและวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดก.ค.ศ. ก าหนด  

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกขก
และการพิจารณาร้องทุกขก พ.ศ. 
2551 

การร้องทุกขกการร้องทุกขก     วัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการวัตถุประสงคกเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนิติกรในการ
ด าเนินงานเรื่องร้องทุกขกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินงานเรื่องร้องทุกขกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา การศึกษามัธยมศึกษา โดยการร้องทุกขกเป็นกรณีที่รัฐจัดให้มีหลักประกันโดยการร้องทุกขกเป็นกรณีที่รัฐจัดให้มีหลักประกัน
เพ่ือความเป็นธรรมส าหรับข้าราชการ เป็นหลักการที่ส าคัญประการหนึ่งเพ่ือความเป็นธรรมส าหรับข้าราชการ เป็นหลักการที่ส าคัญประการหนึ่ง
ในการบริหารงานบุคคลอันเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลั งใจและในการบริหารงานบุคคลอันเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลั งใจและ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
เพ่ือคุ้มครองปูองกันมิให้ข้ารเพ่ือคุ้มครองปูองกันมิให้ข้าราชการถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติโดยาชการถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรม  

พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550 แก้ไขเ พ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 

หมวด หมวด 11  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
หมวด หมวด 22  โรงเรียนในระบบโรงเรียนในระบบ  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 11    การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ   
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 22      ทรัพยกสินและบัญชีทรัพยกสินและบัญชี  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 33      การอุดหนุนและส่งเสริมการอุดหนุนและส่งเสริม  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 44      กองทุนกองทุน  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 55      การสงเคราะหกการสงเคราะหก  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 66      การคุ้มครองการท างานการคุ้มครองการท างาน  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 77      การก ากับดูแลการก ากับดูแล  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 88      จรรยา  มรายาท  วินัยและหน้าที่จรรยา  มรายาท  วินัยและหน้าที่  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 99      การโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 1100    การเลิกกิจการและการช าระบัญชีการเลิกกิจการและการช าระบัญชี  
                      ส่วนที่ ส่วนที่ 1111    การอุทธรณกการอุทธรณก  
หมวด หมวด 33    โรงเรียนนอกระบบโรงเรียนนอกระบบ  
หมวด หมวด 44    พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่  
หมวดที่ หมวดที่ 55  บทก าหนดโทษบทก าหนดโทษ  
บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล  

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การ
ก า ห น ด ร า ย ก า ร แ ล ะ ก า ร ข อ
เปลี่ยนแปลงรายการในตราสาร
จัดตั้ง และการก าหนดขนาดที่ดินที่
ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ 
พ.ศ.๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ ๗ วรรคหนึ่งหนึ่งมาตรา วรรคหนึ่งหนึ่งมาตรา ๑๘  ๑๘  วรรคสอง  วรรคสอง  
มาตรา มาตรา ๑๙  ๑๙  วรรคหนึ่ง(วรรคหนึ่ง(๕) ๕) และวรรคสาม และมาตรา และวรรคสาม และมาตรา ๒๓ ๒๓ วรรคสาม แห่งวรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีอันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา มาตรา ๒๙ ๒๙ ประกอบกับมาตรา ประกอบกับมาตรา ๓๓ ๓๓ มาตรามาตรา  
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้

กระท าโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
หมวด ๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
หมวด ๒ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนในระบบ 
หมวด ๓ การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตให้
จัดตั้งโรงเรียนในระบบ 

กฎกระทรวงการขอใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การก าหนด
รายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการก าหนด
ขนาดที่ดินท่ีใช้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียนในระบบ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต
ให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่งหนึ่งมาตรา ๑๒๑  วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
หมวด ๑ การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต 
หมวด ๒ มาตรฐานการจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการขอ
อนุญาตและการอนุญาตจัดตั้ ง
สาขาของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓(๑๐) มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบัญญัติแห่งกฎหมายและมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการจัดท า
ร าย ง านแสดงกิ จกา ร และงบ
การเงินของโรงเรียนนอกระบบ 
พ.ศ.๒๕๕๖ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๓(๑๐) มาตรา ๑๒๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่   ๑๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการบริหารกองทุน
ส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

ด้วยสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่า
ด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบริหาร
กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งใช้กับทุนหมุนเวียน
ส าหรับการกู้ยืมเงินและการยืมเงินของโรงเรียนในระบบเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห้งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายและมติ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖   

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวาง
ระบบและจัดท าบัญชีการเงินและ
บัญชีอ่ืนของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.
๒๕๕๗ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
(ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๕๔    ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘  เมษายน  
๒๕๕๗   

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น  ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการคุ้มครองการท างาน
และประโยชนกตอบแทนขั้นต่ าของ
ผู้อ านวยการ  ครู และบุคลาการ
ทางการศึกษาของโรงเรียนใน
ระบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเห็นสมควรให้การคัดเลือก
กรรมการ ผู้แทนฝุาย ผู้อ านวยการ  ครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณกโยชนกตอบแทนขึ้นต่ าของผู้อ านวยการ  ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔    ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙    
พฤษภาคม ๒๕๕๗   

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง การก าหนด
ประเภทและลักษณะของโรงเรียน 
การจัดการเรี ยนการสอนและ
หลักสูตรของโรงเรียนนอกระบบ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๒๐  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐      ประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนในการประชุมครั้งที่  ๕ /๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง การก าหนดประเภทและ
ลักษณะของโรงเรียน  การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรของโรงเรียน
นอกระบบไว้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕๙  แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑก  
วิธีการ และเงื่อนไขการจัดท าตรา
สารจัดตั้ง  รายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการของโรงเรียนในระบบ 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับ
มติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
เรื่ อง  หลักเกณฑก   วิ ธีการ และเงื่ อนไขการจัดท าตราสารจัดตั้ ง  
รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนในระบบ 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑก
และเงื่อนไขการก าหนดจ านวน
แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ 

ตามที่ กฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนได้ก าหนดให้โรงเรียนในระบบมี
คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของโรงเรียน
เอกชน โดยก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับ
ขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ เพ่ือประโยชนกในการด าเนินการ
ที่มีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการ
โรงเรียน จึงเห็นควรก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการให้
เหมาะสมกับขนาดของโรงเรียน    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๐  
แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติ
แห่งกฎหมายประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
การประชุมครั้ งที่  ๑ /๒๕๕๖ เมื่อวันที่   ๑  กุมภาพันธก  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เรื่อง หลักเกณฑกและเงื่อนไขการก าหนด
จ านวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑก
และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียนเอกชน 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  ๑๓(๑๐) มาตรา ๑๐๖ และมาตรา ๑๒๗   แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐   อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่ง
กฎหมายประกอบกับมติคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการ
ประชุ ม ค รั้ ง ที่  ๑  /๒๕๕๖  เมื่ อ วั นที่   ๑   กุ มภ า พัน ธก  ๒๕๕๖  
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงก าหนดหลักเกณฑกและวิธีการ
โอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรการการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือ
เ รี ย น  อุ ป ก ร ณก ก า ร เ รี ย น  
เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยน   พ . ศ . 
๒๕๕๒ 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมนักเรียนโดยการจัดเงินอุดหนุนเป็น
ค่าหนังสือเรียน อุปกรณกการเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนส าหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา  
ระดับมัธยมศึกษา และรวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา  ๑๓(๔) และ(๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๐  ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  และพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้น 
เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒  วันที่ ๔  มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงได้ลงมติเห็นชอบก าหนดมาตรการการอุดหนุน เป็นเงินค่า
หนังสือเรียน อุปกรณกการเรียน  เครื่องแบบนักเรียน  และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนส าหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน   

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น   เ รื่ อ ง  
หลักเกณฑก  วิธีการและเงื่อนไข
การอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม
(นม)ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการให้การอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม) 
ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เพ่ือพัฒนา
ร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณกแข็งแรง ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณก สังคมและสติปัญญา  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา  ๑๓(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๐   อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ รวมทั้งมติ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงออกหลักเกณฑก วิธีการและ
เงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)   

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น   เ รื่ อ ง  
หลักเกณฑก  วิธีการและเงื่อนไข
การอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน
ของนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้ความช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนการ
กุศลที่มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพยก และนักเรียนที่มีปัญหาทุพ
โภชนาการหรือขาดแคลนอาหารกลางวันในโรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
ทั่ ว ไปเป็นค่าอาหารกลางวัน และได้ จัดสรรเงินงบประมาณให้
กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการเป็นรายปี เพ่ือลดภาวะทุพโภชนาการ
และพัฒนาร่างกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณกแข็งแรงมีน้ าหนักและส่วนสูงเพ่ิมขึ้น  อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  ๑๓(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐   อัน
เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา 
๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบกับมติคณะกรรมการ 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๒ 

ตุลาคม ๒๕๕๒  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงออกประกาศ  
หลักเกณฑก  วิธีการและเงื่อนไขการอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการก าหนดมาตรการการ
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
เอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน
รายบุคคล เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณกใน
ปัจจุบัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑ วันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๓๙  วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๒๖ 
มิถุนายน ๒๕๕๐ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๒ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งมีมติเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนรายบุคคล
ประกอบกับการเสนอความเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนตามมาตรา ๑๓ (๖) แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๐ ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ วันที่  ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกระเบียบไว้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหก  ว่าด้วยการสงเคราะหก 
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุน
เลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติ โ รง เรียนเอกชน พ.ศ.  ๒๕๕๐ ก าหนดให้
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษามีสิทธิได้รับเงินทุนเลี้ยง
ชีพเมื่อออกจากงาน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖๖ (๖)  มาตรา 
๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๑๒๗(๒) และมาตรา ๑๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหกจึงออกระเบียบ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหก  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
ส ง เ ค ร า ะ หก เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาลของผู้อ านวยการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โดยที่พระราชบัญญัติ โ รง เรียนเอกชน พ.ศ.  ๒๕๕๐ ก าหนดให้
ผู้อ านวยการ  ครู และบุคลากรทางศึกษา ซึ่งส่งเงินสะสมตามมาตรา ๗๓
(๑) ติดต่อกันครบสองเดือนแล้ว มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะหก  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖๖ (๑)  มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกจึงวาง
ระเบียบไว้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหก  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
ส ง เ ค ร า ะ หก เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
รักษาพยาบาลของผู้อ านวยการ  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๕๖ 

เพ่ือเป็นการจัดสวัสดิการสงเคราะหกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของ
ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในระบบ รวมถึง
โรงเรียนประเภทนานาชาติ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖๖ (๑)  
มาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑  และ 
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 มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศั ยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่ งกฎหมายประกอบกับมติ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหก ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  
๖ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกจึงออก
ระเบียบไว้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหก  ว่าด้วยการสงเคราะหก 
ผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นเงินทุน
เลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพ่ือให้การสงเคราะหก ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของ
โรงเรียนเอกชนในระบบเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา๖๖ (๖)  มาตรา ๗๖ มาตรา ๗๗ มาตรา ๑๖๓ แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ อันเป็นกฎหมายทีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ 
มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ประกอบกับมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกในการประชุมครั้งที่ ๕/
๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕  คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหกจึงออกระเบียบไว้ 

ระเบียบคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหก  ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
สงเคราะหกเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ของผู้อ านวยการ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เพ่ือให้การสงเคราะหกเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของผู้อ านวยการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี   
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๖๖ (๑) (๔) และ มาตรา ๗๕ แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  อันเป็นกฎหมายทีมี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายและมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหกใน
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖  คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหกจึงออกระเบียบไว้ 

พระราชบัญญัติการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ 

๑. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๕ 
ก าหนดว่า  “ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือองคกกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑกการศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อน
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี”   
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 ๒. ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕  มาตรา ๓๘ ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสาน
และส่งเสริมองคกกรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษา
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกกรชุมชน องคกกรเอกชน องคกกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ฯลฯ 

ร ะ เ บี ย บ ว่ า ด้ ว ย ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๔) ข้อ ๒๔  “หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจมีอ านาจโอน
และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบ
บุคลากร เพ่ือจัดท าผลผลิตหรือโครงการตามเปูาหมายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี  ห รื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือเพ่ือเพ่ิมเติมเปูาหมาย
ผลผลิตหรือโครงการเดิมดังกล่าว ให้บรรลุเปูาหมายการให้บริการ
กระทรวง หรือเปูาหมายตามแผนงานในเชิงบูรณาการ แต่ต้ องไม่
ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ต้อง
ไม่เป็นการก าหนดอัตราบุคลากรตั้งใหม่ รายการค่าจัดหาครุภัณฑก
ยานพาหนะ รายการค่าที่ดิน หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และในกรณีที่ เป็นการโอนหรือ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดหาครุภัณฑกหรือสิ่งก่อสร้าง จะต้องมีวงเงินต่อหน่วย
ต่ ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ ากว่าสิบล้านบาทตามล าดับ”   

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546 

ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางก าหนด พร้อมให้ตรวจสอบ
ภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งแผนการตรวจสอบประจ าปีให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
การประกันมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเกณฑกการประกัน
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐองกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้หน่วย
ตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว ตามผลการประเมินความเสี่ยง และสอดคล้องกับ
ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย และความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้ง 
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 มีองคกประกอบตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

.หลักเกณฑกกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยมาตรฐานและหลัก เกณฑก
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
มากที่ กค 0409.3/ว.105 ลงวันที่ 
5 ตุลาคม 2561 

ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑก
ปฏิบัติการครวบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ โดยตามข้อ 2 วรรค 2 
ก าหนดให้หน่วยงานที่จัดขึ้นใหม่วางระบบควบคุมภายในให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดตั้งหรือปรับโครงสร้าง โดยให้รายงานการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย (1) การรับรองการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน (แบบ วค.1) และรายงานการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน (แบบวค.2) ซึ่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต้องจัดส่ง
หนังสือรับรองและรายงานการจัดวางแบบวค.1 และแบบ วค.2 ให้ส านัก
อ านวยการ สป.ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

มาตรฐานและนโยบายทางบัญชี
ภาครัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 
กค  0 423 / ว . 267  ล ง วั นที่  3 
สิงหาคม 2558 

นอกจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามหลักเกณฑกดังกล่าว
แล้ว ผู้ตรวจสอบภายในต้องสอบทานการควบคุมและการก ากับดูแลด้าน
การเงินการบัญชีของหน่วยงานด้วย โดยพิจารณาการจัดท าค าสั่งการ
ปฏิบัติงานต่างๆ การจัดท า ทะเบียนคุม การเรียกรายงานต่างๆ จาก
ระบบมาตรวจสอบรวมทั้งการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 (มาตรา 20) 

ให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ใน
การตรวจ ราชการ ศึกษา วิเคราะหก วิจัย ติดตาม และประเมินผลระดับ
นโยบาย เพ่ือนิเทศให้ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือ การปรับปรุงพัฒนา ใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้ท า
หน้าที่ติดตามและ ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ ตลอดจนนิเทศ ให้
ค าปรึกษาและแนะน าเพ่ือปรับปรุงพัฒนา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เป็นการศึกษา วิเคราะหก วิจัย นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ บริหาร
และการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ การเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 
(ข้อ 8) 

ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีแผนการตรวจราชการประจ าปี ตามวรรคสอง หรือ
ผู้ ตรวจราชการที่หั วหน้าหน่วยงาน มอบหมาย มาร่ วมประชุม
ปรึกษาหารือเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี ให้สอดคล้องโดย
ไม่ซ ้าซ้อน กันและเกิดการบูรณาการรวมตลอดทั้งการก าหนดมาตรฐาน
และเครื่องมือในการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการให้เป็นแนวเดียวกัน
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยการตรวจราชการ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล 

การตรวจราชการ การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับ
กระทรวง เป็นการตรวจราชการ ศึกษา วิเคราะหก วิจัย ติดตามและ
ประเมินผลระดับนโยบาย เพ่ือนิเทศ ให้ค าปรึกษา และแนะน าเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและ 
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 เจ้าหน้าที่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้
สอดส่องดูแลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การตรวจ
ราชการจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสาระการบริหารและการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติ
บุคคลที่สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ พัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัวมีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้น 

แผนการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 

ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการ
พัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ
เดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาจึงได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๗๙ ขึ้น เพ่ือวาง
กรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัด
การศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคใน
การศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้อง กับ
ความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
          กระบวนการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
เน้นการให้ความส าคัญ กับการมีส่วนร่วมและการยอมรับของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่การ
ปฏิบัติประสบความส าเร็จ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารยกอนุสรณกธรรมใจ เป็น
ประธานด าเนินการยกร่างกรอบทิศทางและแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมา
ปรับปรุงแก้ไข ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่งตั้งคณะท างานพิจารณา
แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ โดยมีพลตรีณัฐพงษก เพรา
แก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๔ และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายและพัฒนา
การศึกษาโดยมีพลเอก ประยุทธกจันทรกโอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
ซึ่งส านักงานฯ ได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่ประชุม รวมทั้ง
ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปรับ เป็น 
“แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙” เป็นแผนระยะยาว ๒๐  
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 ปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรกชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙) และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่แนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑก และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่
สอดคล้องกับหลักการ ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ไม่สัมพันธก
กัน เกิดความซ้ําซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อน
ความเป็นจริงและเป็นการสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับดูแล และ 
หน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑก 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อ
การด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ และเกิด
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศูนยกการศึกษาพิเศษ 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง 
และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกา
หนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ การศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
ก ากับดูแล การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน 
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท า รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕61 นโยบาย การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปูาหมาย
และยุทธศาสตรกในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้ 
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 มาตรฐาน การศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถ าน ศึ กษ า  ล ง วั น ที่  2 7  ก ร กฎ า คม  พ . ศ .  2 55 4  ป ร ะก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน การศึกษาศูนยก
การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 
2 มีนาคม พ.ศ. 2560 

มาตรฐานการศึกษาชาติ  พ.ศ .
2561 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน 
ได้แก่  
            มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
            มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณกท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
       มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕61 มี
จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
             มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                         ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                         ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคกของผู้เรียน       
              มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
              มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
       มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนยกการศึกษา
พิเศษ พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
               มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
                           ๑.๑ ผลการพัฒนาผู้เรียน  
                           ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงคกของผู้เรียน  
                มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
แ ล ะม า ต ร ก า ร ป ร ะห ยั ด ข อ ง
หน่วยงานต้นสังกัด 

การเบิกจ่ ายงบประมาณ และมาตรการประหยัดของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

. กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560  ลงวันที่  23 
สิงหาคม 2560 

กฎกระทรวงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  
     1.กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
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กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
 2. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและ

ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.
2560 
     3 .  กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 
      4. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560 

ระเบียบส านักงบประมาณว่าด้วย
การบริหาร งบประมาณ พ.ศ . 
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

ลักษณะ 1 บททั่วไป 
ลักษณะ 2 การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับส่วนราชการและ 
             รัฐวิสาหกิจ 
       หมวด 1 การจัดท าและการปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
       หมวด 2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
       หมวด 3 การใช้รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย 
       หมวด 4 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย 
       หมวด 5 การบริหารงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ 
                  กลุ่มจังหวัด 
ลักษณะ 3 การบริหารงบประมาณรายจ่ายกลาง 
ลักษณะ 4 การรายงานผล 

ยุ ท ธ ศ า ส ต รก ช า ติ  2 0  ปี          
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

สาระส าคัญทั้งฉบับ 

แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ที่  1 2       
(พ.ศ.2560 – 2564) 

สาระส าคัญทั้งฉบับ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

สาระส าคัญทั้งฉบับ 

แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560 - 2564 

สาระส าคัญทั้งฉบับ 

แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

สาระส าคัญทั้งฉบับ 

 


