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รวมระเบียบงานในหน้ าที่ ทีส่ าคัญออกข้ อสอบ เป็ นประจา
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑
 “นักเรียน” หมายความว่า
 ผูซ้ ่ ึ งศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูซ้ ่ ึ งศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 “สถานศึกษา” หมายความว่า
 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
 แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริ ญญา
 “เครื่องแบบนักเรียน” หมายความว่า
 เครื่ องแต่งกาย
 สิ่ งประกอบเครื่ องแต่งกาย และ
 เครื่ องหมายต่าง ๆ ที่กาหนดให้นกั เรี ยนแต่ง
มาตรา ๕
 ให้นกั เรี ยนแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยน
 ลักษณะของเครื่ องแบบนักเรี ยน วิธีการแต่ง เงื่อนไขในการแต่ง และการยกเว้นไม่ตอ้ งแต่งเครื่ องแบบ
นักเรี ยน ให้เป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
 นักเรี ยนผูใ้ ดไม่แต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนโดยไม่ได้รับยกเว้น อาจได้รับโทษทางวินยั ตามระเบียบที่
กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
มาตรา ๗
 ผูใ้ ดแต่งเครื่ องแบบนักเรี ยนโดยไม่มีสิทธิ ที่จะแต่งหรื อ
 แต่งกายเลียนแบบเครื่ องแบบนักเรี ยน
 ถ้าได้กระทาเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนเป็ นนักเรี ยน
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
…………………………………………………………………………………….
ระเบียบการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ความหมาย
 การที่ครู อาจารย์ หรื อหัวหน้าสถานศึกษา พานักเรี ยน นักศึกษา ไปทากิจกรรมการเรี ยนการสอนนอก
สถานศึกษา ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป อาจเป็ นเวลาปิ ดทาการสอนหรื อไม่ก็ได้ แต่ไม่รวม
1. การเดินทางไกล และการเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. การไปนอกสถานที่ตามคาสั่งของทางราชการ
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3 ประเภท การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (ระเบียบ ศธ. 2548)
1. ไม่ ค้างคืน
ผูอ้ นุญาต : ผอ.สถานศึกษา
2. ค้ างคืน
ผูอ้ นุญาต : ผอ.สพท.
3. ไปนอกราชอาณาจักร
ผูอ้ นุญาต : เลขาธิการ กพฐ.
ครู ผคู้ วบคุม 1 : นักเรี ยน นักศึกษา ไม่เกิน 30 คน ส่ งโครงการ และคาขอนุญาตก่อน
หลักการ/วัตถุประสงค์ การพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา (ระเบียบ ศธ. 2548)
1. ให้ ไปด้ วยความสมัครใจ เพือ่
1) ทากิจกรรมการเรี ยนการสอน
2) ทัศนศึกษา
3) ไม่ใช่พาไปทดสอบสมรรถภาพ หรื อจัดกิจกรรมอื่นๆ
เพื่อวัดผลให้คะแนน
2. ครู อาจารย์ ผู้ควบคุม ให้ ถือว่ าไปราชการ ให้ เบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการได้
3. เมื่อกลับต้ องทารายงานเสนอต่ อผู้สั่งอนุญาตทราบ
…………………………………………………………………………..
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
ความหมายสาคัญ...จา
 “กระทาความผิด” หมายความว่า
 การที่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาประพฤติฝ่าฝื นระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา หรื อ
กระทรวงศึกษาธิ การ หรื อกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรี ยนและนักศึกษา
 “การลงโทษ” หมายความว่า
 การลงโทษนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่กระทาความผิด
 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน
๔ สถานโทษทีจ่ ะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษา ทีก่ ระทาความผิด
(๑) ว่ากล่าวตักเตือน
(๒) ทาทัณฑ์บน
(๓) ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔) ทากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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หลักการลงโทษ
 ห้ามลงโทษนักเรี ยนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรื อแบบกลัน่ แกล้ง หรื อลงโทษด้วยความโกรธ หรื อด้วย
ความพยาบาท
 ให้คานึงถึงอายุของนักเรี ยนหรื อนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ
 ให้เป็ นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรี ยนหรื อนักศึกษาให้รู้สานึกในความผิด
และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป
ใครคือผู้มีอานาจลงโทษนักเรียน นักศึกษา
 ให้ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษา หรื อ
 ผูท้ ี่ผบู้ ริ หารโรงเรี ยนหรื อสถานศึกษามอบหมาย
กรณีการพิจารณาสถานโทษ
 การว่ากล่าวตักเตือน
 ใช้ในกรณี นกั เรี ยนหรื อนักศึกษากระทาความผิด ไม่ร้ายแรง
 การทาทัณฑ์ บน
 ใช้ในกรณี นกั เรี ยนหรื อนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรี ยนหรื อนักศึกษา ตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษา หรื อ
 กรณี ทาให้เสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงและเกียรติศกั ดิ์ของสถานศึกษา หรื อฝ่ าฝื นระเบียบของสถานศึกษา
หรื อ
 ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยงั ไม่เข็ดหลาบ
 การทาทัณฑ์บนให้ทาเป็ นหนังสื อ และเชิญบิดามารดาหรื อผูป้ กครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง
การทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ย
 การตัดคะแนนความประพฤติ
 ให้เป็ นไปตามระเบียบปฏิบตั ิวา่ ด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินกั เรี ยนและนักศึกษาของแต่ละ
สถานศึกษากาหนด และ
 ให้ทาบันทึกข้อมูลไว้เป็ นหลักฐาน
 ทากิจกรรมเพือ่ ให้ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
 ใช้ในกรณี ที่นกั เรี ยนและนักศึกษากระทาความผิด ที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
กาหนดเวลาชักธงชาติขนึ้ ลง
 ในวันเปิ ดเรียน
 ชักขึ้นเวลาเข้าเรี ยน
 ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
 ในวันปิ ดเรียน
 ชักขึ้นเวลา ๐๘.๐๐ น.
 ชักลงเวลา ๑๘.๐๐ น.
 สถานศึกษาใดไม่อาจชักธงขึ้นลงตามกาหนดได้ ให้หวั หน้าสถานศึกษาเป็ นผูม้ ีอานาจพิจารณาตามความ
เหมาะสม
โอกาสและพิธีสาคัญในการประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา
วันสาคัญ

จานวนวันทีใ่ ห้ ประดับ

1. วันขึน้ ปี ใหม่ วันที่ 1 มกราคม

1

2. วันมาฆบูชา

1

3. วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
วันที่ 6 เมษายน

1

4. วันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน

1

วันสาคัญ

โอกาสและพิธีสาคัญในการประดับธงชาติ ณ สถานศึกษา
จานวนวันทีใ่ ห้ ประดับ

5. วันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม

1

6. วันพืชมงคล

1
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7. วันวิสาขบูชา

1

8. วันอาสาฬหบูชา

1

9. วันเข้ าพรรษา

1

10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิ งหาคม

1

11. วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ตุลาคม

1

12. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว วันที่ 5 , 6 , 7 ธันวาคม

3

13. วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม

1

การลดธงครึ่งเสา
 ให้ชกั ธงขึ้นจนถึงจุดยอดเสาธงก่อน
 ลดธงลงให้อยูใ่ นระดับความสู ง 2 ใน 3 ส่ วน ของความสู งเสาธงนั้นๆ
 เมื่อจะชักธงลงให้ชกั ธงขึ้นถึงจุดยอดเสาธงก่อนแล้วจึงชักธงลงตามปกติ
…………………………………………………….
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยเปิ ดปิ ดภาคเรียน
 “กรณีพเิ ศษ” หมายความว่า
กรณี จาเป็ นต้องใช้สถานศึกษา เพื่อประชุม สัมมนา ฝึ กอบรมจัดสอบ พักแรม จัดกิจกรรมเสริ ม
หลักสู ตรหรื อกิจกรรมอื่นใดที่เป็ นประโยชน์ต่อชุมชนหรื อเหตุจาเป็ นอื่นที่ไม่อาจเปิ ดเรี ยนได้
ตามปกติ
 “เหตุพเิ ศษ” หมายความว่า
เป็ นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัยพิบตั ิสาธารณะ
ในรอบปี การศึกษาหนึ่ง
 วันเริ่ มต้นปี การศึกษา
คือวันที่ ๑๖ พฤษภาคม และ
 วันสิ้ นปี การศึกษา
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คือวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ของปี ถัดไป

การเปิ ดและปิ ดภาคเรียน
ให้สถานศึกษาเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยนตามปกติ ดังต่อไปนี้
(๑) ภาคเรียนที่ 1
 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
 วันปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑๑ ตุลาคม (๑๑-๓๑ ตุลาคม)
(๒) ภาคเรียนที่ 2
 วันเปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑ พฤศจิกายน
 วันปิ ดภาคเรี ยน วันที่ ๑ เมษายน ของปี ถัดไป (๑ เม.ย.-๑๕ พ.ค.)
 สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิ ดและปิ ดภาคเรี ยนแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็ นผู ้
กาหนดตามที่เห็นสมควร
ผู้มีอานาจสั่ งปิ ดสถานศึกษาเป็ นกรณีพเิ ศษ
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา
 สัง่ ปิ ดได้ไม่เกิน 7 วัน
(๒) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สั่งปิ ดได้ไม่เกิน 15 วัน
เมื่อได้สั่งปิ ดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้อง ทาการสอนชดเชยหรื อทดแทนให้ครบตามจานวนวันที่ปิดนั้น
การปิ ดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพเิ ศษ
 ให้สั่งปิ ดสถานศึกษาชัว่ คราว เพื่อระงับเหตุ หรื อเพื่อป้ องกันภยันตรายอันอาจจะเกิดขึ้น
(๑) หัวหน้าสถานศึกษา
 สั่งปิ ดได้ไม่เกิน 15 วัน
(๒) ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 สั่งปิ ดได้ไม่เกิน 30 วัน
 ถ้าเหตุยงั ไม่สงบ ให้สั่งปิ ดต่อได้โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของสถานศึกษา
 การสัง่ ปิ ดสถานศึกษาเป็ นการชัว่ คราวต้องทาเป็ นหนังสื อเมื่อได้สงั่ ปิ ดสถานศึกษาไปแล้ว สถานศึกษาต้อง
ทาการสอนชดเชยให้ครบตามจานวน วันที่ปิดนั้น
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการกาหนดเวลาทางาน
และวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
เวลาทางานปกติ และวันหยุดราชการประจาสั ปดาห์
 เวลาทางานปกติ
 ให้สถานศึกษาเริ่ มทางานตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 หยุดกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
 มีวนั หยุดราชการประจาสั ปดาห์
 วันเสาร์ และวันอาทิตย์
 หยุดราชการเต็มวันทั้งสองวัน
 สถานศึกษาใดมีความจาเป็ นต้องกาหนดเวลา เริ่ มทางานหรื อวันหยุดราชการประจาสัปดาห์นอกจากที่
กาหนด
 ให้สถานศึกษาเป็ นผูก้ าหนดและรายงานส่ วนราชการต้นสังกัดทราบ
 ทั้งนี้ตอ้ งมีเวลาทางานสัปดาห์ละไม่นอ้ ยกว่า 35 ชัว่ โมง
วันปิ ดภาคเรียน
 ให้ถือเป็ นวันพักผ่อนของนักเรี ยน
 สถานศึกษาอาจอนุญาตให้ขา้ ราชการหยุดพักผ่อนด้วยก็ได้
 แต่ถา้ มีราชการจาเป็ นให้ขา้ ราชการมาปฏิบตั ิราชการเหมือนมาปฏิบตั ิราชการปกติ
สถานศึกษาปิ ดด้ วยเหตุพเิ ศษ หรือกรณีพเิ ศษ
 วันที่สถานศึกษาทาการสอนชดเชยหรื อทดแทน
 เนื่องจากสถานศึกษาสั่งปิ ดด้วยเหตุพิเศษ
หรื อ กรณี พิเศษ ให้ถือเป็ นวันปฏิบตั ิราชการปกติ
…………………………………………………………………..
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่ าด้ วยการว่ าสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.๒๔๔๙
สมุดหมายเหตุรายวัน
 สถานศึกษาต้องใช้ตามแบบที่ ศธ. กาหนด
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 ให้หวั หน้าสถานศึกษามีหน้าที่จดข้อความลงในสมุดหมายเหตุรายวัน
 สถานศึกษาต้องรักษาให้ดีอย่าให้ฉีกขาด สู ญหาย
 สถานศึกษาต้องเขียนปกให้ครบบริ บูรณ์ และวันเริ่ มใช้เป็ นตัวอักษร
 ต้องให้มีเลขที่เป็ นลาดับไปทุกหน้า ห้ามแทรกหน้า หรื อฉีกหน้าออก และห้ามมิให้เว้นที่วา่ งไว้
 ให้ลงเป็ นปั จจุบนั ทุกวัน ข้อความที่เขียนลงแล้ว จะคัดลอกขึ้นใหม่ หรื อขึ้นเล่มใหม่ไม่ได้
การลงสมุดหมายเหตุรายวัน
 ต้องเขียนด้วยเส้นหมึกสี ดา หรื อน้ าเงิน
 ถ้าเขียนผิดหรื อ ตกที่ใด ห้ามขูด ลบเพิ่มเติม แต่ให้ขีดฆ่าด้วยเส้นหมึกสี แดงโดยประณี ต แล้วเขียนเติมลง
ใหม่ดว้ ยเส้นหมึกสี แดง
 ผูแ้ ก้ตอ้ งลงชื่อวัน เดือน ปี ย่อกากับไว้ที่รีมกระดาษทุกแห่ง
เรื่องทีจ่ ะเขียนในสมุดหมายเหตุรายวัน
 ประวัติ ระเบียบ ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลง การระดมทรัพยากร ผลการเรี ยน การแก้ไขหลักฐานทาง
ทะเบียน การปฎิบตั ิงาน บาเหน็จความชอบ การทาโทษนักเรี ยน และเหตุภยันตรายอื่นๆ
 การเขียนอื่นๆ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าสถานศึกษา
 ไม่มีเหตุการณ์ใดๆ ให้ลงว่า ปกติ และต้องเขียน วันเดือน ปี และลงชื่อหัวหน้าสถานศึกษาด้วย

-หน้ ารองปกได้เริ่ มใช้สมุดเล่มนี้
วันที่ ....... เดือน ............... พ.ศ. ..........
ลงชื่อ.......................
ตาแหน่ง.............................
ครู ใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผูอ้ านวยการ
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ลงชื่อ.......................
ตาแหน่ง.............................

พระราชกฤษฎีกาค่ าเช่ าบ้ านข้ าราชการ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐)
นิยามคาสาคัญ
 ท้องที่ หมายความว่า
 กรุ งเทพมหานคร อาเภอ กิ่งอาเภอ หรื อท้องที่ตามประกาศกระทรวงการคลัง
 ท้องที่ที่เริ่ มรับราชการครั้งแรก หมายความว่า
 ท้องที่ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบตั ิราชการ หรื อมีคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ และได้มีการ
รายงานตัว เพื่อปฏิบตั ิราชการเป็ นครั้งแรก
 ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่ หมายความว่า
 ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการเป็ นข้าราชการ
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มาตรา ๗ (ผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้าน)
 ข้าราชการผูใ้ ดได้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานในต่างท้องที่มีสิทธิ ได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เท่าที่ตอ้ งจ่ายจริ งตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสู งไม่เกินจานวนเงินที่กาหนด เว้นแต่ผนู ้ ้ นั
 (๑) ทางราชการได้จดั ที่พกั อาศัยให้อยูแ่ ล้ว
 (๒) มีเคหสถานอันเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเองหรื อคู่สมรสในท้องที่ที่ไป
ประจาสานักงานใหม่
 (3) ข้าราชการผูน้ ้ นั ย้ายด้วยความประสงค์ของตนเอง
ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บงั คับแก่ขา้ ราชการผูไ้ ด้รับคาสั่งให้เดินทางไปประจาสานักงานใน
ต่างท้องที่ ที่เป็ นท้องที่ที่เริ่ มรับราชการครั้งแรก หรื อ ท้องที่ที่กลับเข้ารับราชการใหม่
 ครู ผชู ้ ่วยบรรจุใหม่...เบิกค่าเช่าบ้าน.....ไม่ได้
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบัญชีอตั ราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข ๖ สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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…………………………………………………………………..
กฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้ วยการเลือ่ นขั้นเงินเดือนของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
“ปี ” หมายความว่า
 ปี งบประมาณ
“ครึ่ งปี แรก” หมายความว่า
 ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม
“ครึ่ งปี หลัง” หมายความว่า
 ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
“ครึ่ งปี ที่แล้วมา” หมายความว่า
 ระยะเวลาครึ่ งปี แรก หรื อครึ่ งปี หลัง ที่ผา่ นมา แล้วแต่กรณี
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ผบู้ งั คับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ขึ้นพิจารณา และ
เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของ ผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.
ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์) 159

 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณา
 ผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก
 ให้พิจารณาถึงความประพฤติในการรักษาวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่
ก.ค.ศ. กาหนด
 พิจารณาประกอบกับข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้เลื่อนปี ละ 2 ครั้ง ดังต่อไปนี้
 (๑) ครั้งที่หนึ่งครึ่ งปี แรก เลื่อนวันที่ ๑ เมษายน
ของปี ที่ได้เลื่อน
 (๒) ครั้งที่สองครึ่ งปี หลัง เลื่อนวันที่ ๑ ตุลาคมของ
ปี ถัดไป
ข้ อ ๖ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนครึ่งขั้น
 (๑) ในครึ่ งปี ที่แล้วมามีผลการปฏิบตั ิงาน ความประพฤติในการรักษา
วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
 (๒) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาจนถึงวันออกคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนต้องไม่ถูกสั่งลงโทษทางวินยั ที่หนักกว่าโทษ
ภาคทัณฑ์ หรื อไม่ถูกศาลพิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อ
ความผิดที่ทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติศกั ดิ์ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการของตน ซึ่ งมิใช่ความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
 (๓) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักราชการเกินกว่า 2 เดือน
 (๔) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
 (๕) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้ว เป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน
 (๖) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาถ้าเป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศ หรื อไปศึกษา ฝึ กอบรมหรื อดูงาน ณ
ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ต้องได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน..........(กรณี เวลาปฏิบตั ิราชการไม่ครบ)
 (๗) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ลาหรื อมาทางานสายเกินจานวนครั้งที่หวั หน้าส่ วนราชการกาหนด
 (๘) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการ 6 เดือน โดยมี วันลาไม่เกิน 23 วัน ยกเว้น
 (ก) ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์
 (ข) ลาคลอดบุตรไม่เกิน 90 วัน
 (ค) ลาป่ วยซึ่ งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานานไม่วา่ คราวเดียวหรื อหลายคราว รวมกันไม่เกิน 60
วันทาการ
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 (๘) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบตั ิราชการ 6 เดือน โดยมี วันลาไม่เกิน 23 วัน ยกเว้น
(ก) ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรื อในขณะเดินทาง
ไปหรื อกลับจากการปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่
(ข) ลาพักผ่อน
(ค) ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรื อเข้ารับการเตรี ยมพล
(ง) ลาไปปฏิบตั ิงานในองค์การระหว่างประเทศ
การนับจานวนวันลาไม่เกิน 23 วันสาหรับวันลากิจส่ วนตัวและวันลาป่ วยที่ไม่ใช่วนั ลาป่ วยตาม (๘) (ง) ให้
นับเฉพาะวันทาการ
กรณีอนุญาตให้ ลาศึกษาต่ อ
 มีสิทธิ ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษา ฝึ กอบรม หรื อวิจยั แล้วแต่กรณี ไม่เกิน
ครั้งละครึ่ งขั้น ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 (๑) ศึกษา ฝึ กอบรม หรื อวิจยั ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตและตามระยะเวลาของหลักสู ตรที่
สถาบันการศึกษาหรื อหน่วยงานที่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาลาไปศึกษา ฝึ กอบรม
หรื อวิจยั ได้กาหนดไว้โดย ไม่มีการขอขยายระยะเวลา
 (๒) มีความอุตสาหะ ขยันหมัน่ เพียรในการศึกษา ฝึ กอบรม หรื อวิจยั โดยพิจารณาจากผลการเรี ยนผลการ
ฝึ กอบรม หรื อวิจยั แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ระดับปริ ญญาตรี มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า ๒.๕
(ข) ระดับปริ ญญาโท มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า ๓.๒
(ค) ระดับปริ ญญาเอก มีผลการศึกษาสะสมตามหลักสู ตร ไม่ต่ากว่า ๓.๕
(ง) การลาฝึ กอบรม หรื อวิจยั มีผลการฝึ กอบรมหรื อมีความก้าวหน้าในการวิจยั ที่มีคุณภาพสู ง
ข้ อ ๗ ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้ รับการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น
 ต้องเป็ นผูอ้ ยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะได้รับพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครึ่ งขั้นตาม ข้อ ๖ และตามรายการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรื อหลายข้อ
(๑) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ผลดีเด่น มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดียงิ่ ต่อ
ผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษาจนถือเป็ นตัวอย่างที่ดีได้
(๒) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อมีผลงานดีเด่นเป็ นที่ประจักษ์
(๓) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตรายมากหรื อมีการต่อสู ้ที่เสี่ ยงต่อความปลอดภัย
ของชีวติ เป็ นกรณี พิเศษ
(๔) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัด
การศึกษาเป็ นพิเศษ และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
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(๕) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบากเป็ นพิเศษและงานนั้นได้ผลดี
ยิง่ เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนสาเร็ จเป็ นผลดียงิ่ แก่
ประเทศชาติ
ข้ อ ๑๑ ในการพิจารณาเลือ่ นขั้นเงินเดือนจานวนหนึ่งขั้นครึ่ง
 ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ประการใดประการหนึ่งหรื อหลายประการดังต่อไปนี้ดว้ ย
(๑) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ได้ผลดี มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล อันก่อให้เกิดประโยชน์และผลดี
ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
(๒) ปฏิบตั ิงานโดยมีความคิดริ เริ่ มในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง หรื อได้คน้ คว้า หรื อประดิษฐ์สิ่งใดสิ่ งหนึ่ง
ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
(๓) ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่มีสถานการณ์ตรากตราเสี่ ยงอันตรายหรื อมีการต่อสู ้ที่เสี่ ยงต่อความ
ปลอดภัยของชีวติ
(๔) ปฏิบตั ิงานที่มีภาระหน้าที่หนักเกินกว่าหน้าที่ความรับผิดชอบจนเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและ
การจัดการศึกษา และปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของตนเป็ นผลดีดว้ ย
(๕) ปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้าที่ดว้ ยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย ยากลาบาก และงานนั้นได้ผลดี
เป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยนและการจัดการศึกษา
(๖) ปฏิบตั ิงานที่ได้รับมอบหมายให้กระทากิจการอย่างใดอย่างหนึ่งทางการศึกษาจนสาเร็ จเป็ น
ผลดีแก่ประเทศชาติ
……………………………………………
หลักเกณฑ์ และวิธีการย้ ายข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 ให้ใช้กบั ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งตาม
 มาตรา 38 ก (1) (2)
 มาตรา 38 ข (1) (2) (3) (7) และ
 มาตรา 38 ค
ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
การย้าย หมายถึง
 การแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ดารงตาแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยน การย้ายตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาหรื อส่ วนราชการอื่น

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์) 162

การย้ายมี 3 กรณี
 1. การย้ายกรณี ปกติ ได้แก่
1) การย้ายเพื่ออยูร่ วมกับคู่สมรส
2) การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา และ
3) การย้ายกลับภูมิลาเนา
 2. การย้ายกรณี พิเศษ ได้แก่
1) การย้ายติดตามคู่สมรส
2) การย้ายเนื่องจากเจ็บป่ วยร้ายแรง
3) การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวติ และ
4) การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรื อคู่สมรสที่
เจ็บป่ วยร้ายแรง
 3. การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่
1) การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริ หารจัดการ
ในหน่วยงานการศึกษา และ
2) การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ย้าย
 1. กรณี การย้ายปกติ
 จะต้องไม่อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
 ดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปั จจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคมของปี ที่ขอ
ย้าย
 ไม่อยูร่ ะหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 กรณี การย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็ นผูท้ ี่มีอายุราชการเหลือไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน
ของปี ที่เกษียณอายุราชการ
 2.กรณี การย้ายกรณี พิเศษ
 1) การย้ายติดตามคู่สมรส
 จะต้องไม่อยูใ่ นระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อเตรี ยมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม
 คู่สมรสต้องเป็ นข้าราชการ ลูกจ้างประจาส่ วนราชการ พนักงานของรัฐที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
หรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่จดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับการแต่งตั้งไปดารง
ตาแหน่งใหม่ และต้องอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
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 2) การย้ายเนื่องจากเจ็บป่ วยร้ายแรง
 จะต้องเป็ นผูเ้ จ็บป่ วยหรื อเป็ นโรคร้ายแรง
 ต้องรักษาต่อเนื่องเป็ นเวลานาน และแพทย์แผนปั จจุบนั ในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้
 ซึ่งต้องมีหลักฐานทางการแพทย์รับรอง
 3) การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวติ
 ต้องเป็ นผูป้ ระสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย
 โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผูบ้ งั คับบัญชาชั้นต้นให้คารับรอง
 4) การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา คู่สมรส ซึ่ งเจ็บป่ วยร้ายแรง
 ผูข้ อย้ายต้องเป็ นบุตรคนเดียวหรื อบุตรซึ่ งเหลือคนเดียวของบิดามารดา หรื อเป็ นคู่สมรส
ตามกฎหมายของผูเ้ จ็บป่ วยร้ายแรง
 โดยบิดามารดาหรื อคู่สมรสที่เจ็บป่ วยร้ายแรงหรื อเป็ นโรคร้ายแรงต้องมีหลักฐานทาง
การแพทย์แผนปัจจุบนั รับรอง
 3.กรณี การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
 หากมีความจาเป็ นต้องกาหนดคุณสมบัติของผูท้ ี่ทางราชการประสงค์ให้ยา้ ย ให้คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาได้ตามความ
เหมาะสม
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ระเบียบและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารงานในหน้ าที่
……………………………………………………………………………………………………..
1. การบริหารทัว่ ไป
กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ.2546
1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่เกิน 27 คน)
1.1 ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการโดยตาแหน่ง 9 คน
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- เลขาธิการสภาการศึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ผอ.สานักงบประมาณ
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ผอ.สมศ
1.3 กรรมการผูแ้ ทนองค์กรเอกชน 1 คน
1.4 กรรมการผูแ้ ทน อปท. 1 คน
1.5 กรรมกาผูแ้ ทนอง์กรวิชาชีพ 1 คน
1.6 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ไม่เกิน 13 คน
- ด้านการศึกษาปฐมวัย
- ด้านการประถมศึกษา
- ด้านการประถมศึกษา
- ด้านการมัธยมศึกษา
- ด้านการอาชีวศึกษา
- ด้านการศึกษาเอกชน
- ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ
- ด้านการศึกษา สาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
- ด้านการศึกษาผูม้ ีความสามารถพิเศษ
- ด้านการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- ด้านการบริ หารการศึกษา
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-

ด้านการบริ หารงานบุคคล
ด้านการงบประมาณ การเงิน การคลัง
ด้านอุตสาหกรรม
ด้านธุ รกิจและการบริ การ
ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการกีฬา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านใดด้านหนึ่ง/หลายด้านรวมกันไม่เกิน 12 คน และ
- ผูท้ รงคุณวุฒิที่เป็ นพระภิกษุ
1.7 เลขาธิการ กพฐ. เป็ นกรรมการและเลขานุการ
2. ประธานกรรมการและกรรมการ ยกเว้นพระภิกษุ /กรรมการโดยตาแหน่ง มีคุณสมบัติดงั นี้
1) มีสญชาติไทย
2) มีอายุม่ากว่า ปี บริ บูรณ์
3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ
5) ไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยทางจริ ยธรรม
6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
7) ไม่เป็ นคู่สัญญา
8) ไม่เป็ นประธาน/กรรมการ เกินกว่า 1 คณะใน กกศ./กกอ./กอศ./กคศ./คณะกรรมการคุรุสภา/สกสค.
กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546
1. คณะกรรมการสภาการศึกษา 59 คน
1.1 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประธาน
1.2 กรรมการโดยตาแหน่ง
16 คน
1) ป. การท่องเที่ยวและกีฬา
2) ป. การพัฒนาสังคม
3) ป.ICT
4) ป.มหาดไทย
5) ป.แรงงาน
6) ป.วัฒนธรรม
7) ป.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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8) ป.ศึกษาธิการ
9) เลขาธิการ กก.กฤษฎีกา
10) เลขาธิการ กพฐ.
11) เลขาธิการ กอศ.
12) เลขาธิการ กกอ.
13) เลขาธิการสภาพัฒน์
14) ผอ.สานักงบประมาณ
15) เลขาธิการคุรุสภา
16) ผอ.สมศ.
1.3 ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน
2 คน
1.4 ผูแ้ ทน อปท.
2 คน
1.5 ผูแ้ ทนองค์กรวิชาชีพ
2 คน
1.6 พระภิกษุผแู้ ทนคณะสงฆ์ 2 รู ป
1.7 ผูแ้ ทนกรรมการกลางอิสลาม 1 คน
1.8 ผูแ้ ทนองค์กรศาสนาอื่น 2 คน
1.9 ผูท้ รงุณวุฒิ
30 คน
1.10 เลขาธิการสภาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
2. คุณสมบัติของคณกรรมการ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ากว่า 35 ปี บริ บูรณ์
3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็ นคนไร้ /เสมือนไร้ความสามารถ
5) ไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยทางจริ ยธรรม
6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
7) เป็ นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์และยุติธรรม
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กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. 2546
1. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย
1) ประธานกรรมการ จากผูท้ รงคุณวุฒิ
2) ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน 1 คน
3) ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน 1 คน
4) ผ้แทน อปท.
2 คน
5) ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพครู 1 คน
6) ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ ระกอบวิชาชีพบริ หารการศึกษา 1 คน
7) ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครู 1 คน
8) ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 6 คน
9) ผอ.สพท.
กรรมการและเลขานุการ
2. ประธานกรรมการและคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ
4) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
5) ไม่เป็ นคู่สัญญา
6) ไม่ดารงตาแหน่งทางการเมือง
7) ไม่เป็ นประธานกรรมการ/กรรมการเขตเกินกว่า 2 เขต
กฎกระทรวงว่ าด้ วยคณะกรรมการส่ งเสริมสนับสนุนความร่ วมมือ
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2548
1. คณะกรรมการส่ งเสริ มสนับสนุนและประสานความร่ วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จานวน 21 คน ประกอบด้วย
1.1 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการโดยตาแหน่ง
9 คน
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3) ปลัดกระทรวง ICT
4) เลขาธิการสภากรศึกษา
5) เลขาธิการ กพฐ.
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6) เลขาธิการ กกอ.
7) เลขาธิการ กอศ.
8) เลขาธิการ กคศ.
9) ผอ.สานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน (สช)
1.3 ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน 2 คน
1.4 ผูท้ รงคุณวุฒิ
8 คน
1) ด้านการศึกษานอกระบบ
2) ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย
3) ด้านวิทยาศาสตร์
4) ด้านเทคโนโลยี
5) ด้านสื่ อการศึกษา
6) ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา
7) ด้านอุตสาหกรรม
8) ด้านธุ รกิจและบริ การ
9) ด้านการศึกษาเพื่อคนพิการ
10) ด้านการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
11) ด้านการศึกษาสาหรับผูม้ ีความสามารถพิเศษ
12) ด้านการบริ หารการศึกษา
13) ด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรม
14) ด้านการกีฬา
15) ด้านการศึกษาเอกชน
1.5 เลขาธิการ กศน.
กรรมการและเลขานุการ
2. คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริ บูรณ์
3) เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ กศน.
5) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็ นคนไร้/เสมือนไร้ความสามารถ
7) ไม่เคยมีประวัติเสื่ อมเสี ยทางจริ ยธรรม
9) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
10) ไม่ดารงตาแน่งทางการเมือง
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กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2548
1. คณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาพิเศษ 21 คน ประกอบด้วย
1.1 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประธาน
1.2 กรรมการโดยตาแหน่ง 7 คน
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) เลขาธิการ กพฐ.
3) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) อธิบดีกรมสุ ขภาพจิต
6) อธิบดีกรมพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
7) ผอ.สานักงานส่ งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก ฯ
1.3 ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน 7 คน
- แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนด้านคนพิการ 5 คน
- แต่งตั้งจากองค์กรเอกชนด้านผูด้ อ้ ยโอกาส 2 คน
1.4 ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน
- ด้านการบริ หารการศึกษา
- ด้านการศึกษาสาหรับคนพิการ
- ด้านการศึกษาสารับผูด้ อ้ ยโอกาส
- ด้านกฎมาย
- ด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
- ด้านสื่ อเทคโนโลยีสาหรับคนพิการ
- ด้านสังคมสงเคราะห์
1.5 ผูอ้ านวยการสานักบริ หารการศึกษาพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
2. คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริ บูรณ์
3) เป็ นผูส้ นใจในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส
4) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถ/เสมือนไร้ความสามารถ
6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
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กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
มีจานวน 19 คน
1.1 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ
ประธาน
1.2 กรรมการโดยตาแหน่ง
6 คน
1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2) เลขาธิการสภาการศึกษา
3) เลขาธิการ กพฐ.
4) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6) ผอ.สมศ.
1.3 ผูแ้ ทนผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2 คน
1.4 ผูท้ รงคุณวุฒิ 9 คน
- ด้านการศึกษาปฐมวัย
- ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ด้านการอุดมศึกษา
- ด้านการอาชีวศึกษา
- ด้านการศึกษาเอกชน
- ด้านการวิจยั และประเมินผล
- ด้านการบริ หารการศึกษา
- ด้านการวิจยั และประเมินผล
- ด้านการบริ หารการศึกษา
- ด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม
- ด้านเศรษฐกิจ การเงินและงบประมาณ
1.5 ผอ.สานักตรวจราชการและติดตามผลประเมินผล กรรมการและเลขานุการ
2. คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริ บูรณ์
3) เป็ นที่ยอมรับความซื่อสัตย์
4) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
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5) ไม่เป็ นคนไร้/เสมือนไร้ความสามารถ
6) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
7) ไม่ดารงตาแหน่งทางการเมือง
3. มีวาระ 3 ปี
กฎกระทรวงว่าด้ วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศศึกษาของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 9 คน
1) ผอ.สพท.
ประธาน
2) ผูแ้ ทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 1 คน
3) ผูแ้ ทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน 1 คน
4) ผูท้ รงคุณวุฒิ 5 คน
(1) ด้านการศึกษาปฐมวัย
(2) ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) ด้านการวิจยั และประเมินผล
(4) ด้านการบริ หารการศึกษา
(5) ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม
5) หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
- ไม่มีผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน ให้กรรมการ ประกอบด้วย กรรมการเท่าที่มีอยู่
- มีสถานศึกษาของเอกชน 2 แห่ง ให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชนและของรัฐเลือกผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาเอกชน 1 คน
- มีผบู้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน 1 แห่ง ให้เป็ นกรรมการผูแ้ ทนสถานศึกษาเอกชน
2. คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 30 ปี บริ บูรณ์
3) เป็ นที่ยอมรับความซื่อสัตย์
4) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
5) ไม่เป็ นคนไร้ / เสมือนไร้ความสามารถ
6) ไม่เคยมีประวัติเสื่ อเสี ยทางจริ ยธรรม
7) ไม่เคยได้รับโทษจาคุก
8) ไม่เคยดารงตาแหน่งทางการเมือง
3. มีวาระ 3 ปี
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กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนราชการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2546
1. สพฐ.มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและการส่ งเสริ มการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1) จัดทาข้อเสนอนโยบาย แผนการพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา หลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ดาเนินการสนับสนุนทรัพยากร / การจัดตั้ง จัดสรรทรัพยากร / การบริ หาร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) พัฒนาระบบการบริ หาร ส่ งเสริ ม ประสานงานเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) พัฒนานวัตกรรม ประสานส่ งเสริ มสนับสนุน กากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานส่ งเสริ มการ
จัดการศึกษาของเอกชน
6) งานเลขานุการ กพฐ.
7) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
2. การแบ่งส่ วนราชการใน สพฐ.
1) สานักอานวยการ
2) สานักการคลังและสิ นทรัพย์
3) สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) สานักทดสอบทางการศึกษา
5) สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
6) สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7) สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
8) สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
9) สานักพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคลและนิติการ
10) สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
11) สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
12) สานักพัฒนากิจการนักเรี ยน
13) สานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.
14) สานักบริ หารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
15) กลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร
16) หน่วยตรวจสอบภายใน
17) สถาบันภาษาอังกฤษ
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กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2546
การศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
1. ระดับก่อนประถมศึกษา
- จัดให้แก่เด้กที่มีอายุ 3 - 6 ปี
- เพื่อเป็ นการวางรากฐานชีวติ และเตรี ยมความพร้อม
2. ระดับประถมศึกษา
 มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ งั ในด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้และความสามารถพื้นฐาน
 ใชเวลาเรี ยน 6 ปี
3. ระดับมัธยมศึกษา มี 2 ระดับ
(1) มัธยมศึกษาตอนต้น
 เพื่อให้รู้ความต้องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
 มีความสามารถในการประกอบการงานอาชีพตามควรแก่วยั
 ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย
- มุ่งส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาตามความถนัดความสนใจ
- เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และทักษะทางสังคม
ที่จาเป็ น
- ใช้เวลาเรี ยน 3 ปี
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมี 2 ประเภท
1. ประเภทสามัญ2.
- เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนตามความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถพิเศษ
เฉพาะด้าน
- เพื่อเป็ นพื้นฐานการศึกษาต่อระดบอุดมศึกษา
3. ประเภทอาชีวศึกษา
- เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ
- เป็ นแรงงานที่มีฝีมือ/ ศึกษาต่อระดับอาชีพที่สูงขึ้น
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กฎกระทรวงว่ าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการนับอายุเด็กเพือ่ เข้ าศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
การนับอายุเด็ก ให้นบั ดังนี้
 ให้นบั ตามปี ปฏิทิน
 เด็กอายุครบ 7 ปี บริ บูรณ์ในปี ใด
 ให้นบั ว่าเด็กมีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 7 ในปี นั้น
กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
การแบ่งส่ วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ
1. สานักอานวยการ
2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
3. สถาบันพัฒนาผูบ้ ริ หารการศึกษา
4. สานักการลูกเสื อ ยุวกาชาดและกิจการนักเรี ยน
5. สานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
7. สานักงาน กคศ.
9. สานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
10. สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
11. สานักนิติการ
12. สานักบริ หารงานการศึกษานอกโรงเรี ยน
15. สานักบริ หารงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งส่ วนราชการในสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546
การแบ่งส่ วนราชการในสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
1. สานักอานวยการ
2. สานักนโยบายและแผนการศึกษา
3. สานักประเมินผลการจัดการศึกษา
4. สานักพัฒนากฎหมายการศึกษา
5. สานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนรู้
6. สานักวิจยั และพัฒนาการศึกษา
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กฎกระทรวงว่าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์ การแบ่ งส่ วนราชการในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พ.ศ. 2546
1. ให้กาหนดแนวทางการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาภายในสานักงานเขต ดังนี้
 สอดคล้องกับภารกิจหลัก รองรับการกระจายอานาจ
 มีความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการ มีความยืดหยุน่ พร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
 มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ ความคุม้ ค่า ลดขั้นตอนการบริ หาร เพิ่มประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลการ
บริ หารจัดการ
 คานึงถึงระดับ ประเภท ปริ มาณและคุณภาพของสถานศึกษา
2. ให้สานักงานเขตมีส่วนราชการดังนี้
- กลุ่มอานวยการ
- กลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
- กลุ่มบริ หารงานบุคคล
- กลุ่มนโยบายและแผน
- กลุ่มส่ งเสริ มการจัดการศึกษา
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
- กลุ่มส่ งเสริมสถานศึกษาเอกชน(สพม.ไม่ มี)
- หน่วยตรวจสอบภายใน
3. เพื่อการแบ่งส่ วนราชการเหมาะสมกับภารกิจ ปริ มาณ คุณภาพการจัดการศึกษา
- สพท.อาจแบ่งส่ วนราชการมากกว่า 5 กลุ่มก็ได้โดยความเห็นชอบ กพฐ.
- กพฐ.อาจเสนอให้แบ่งส่ วนราชการเป็ นศูนย์/หน่วยงานอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากลุ่มก็ได้
4. กลุ่ม ศูนย์ อาจแบ่งเป็ นกลุ่มงาน/เทียบเท่า
- ทาเป็ นประกาศ สพท.โดยความเห็นชอบของ กพท.
5. ให้สานักงานเขตมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) จาทานโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน แผนการศึกษา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ ไปของสถานศึกษาในเขต แจ้ง การจัดสรร
งบประมาณ กากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
3) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาหลักสู ตรร่ วมกับสถานศึกษา
4) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขต
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5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และรวบรวมข้อมูลสารสนเศด้านการศึกษา
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ และทรัพยากรบุคคล
7) จัดระบบการประกันคุณภาพภายในและประเมินผลสถานศึกษา
8) ประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน อปท. บุคคล
9) ดาเนินการ และประสาน ส่ งเสริ ม สนับสนุนการวิจยั และพัฒนา
10) ประสาน ส่ งเสริ มการดาเนินงานของคณะกรรมการ
11) ประสานการปฏิบตั ิราชการทัว่ ไปกับหน่วยงาน่างๆ ในฐานะสานักงานผูแ้ ทน ศธ.ในเขต
12) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่เกี่ยวกับกิจการภายในเขตที่มิได้ระบุให้เป็ นน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ
13) สพท.อาจมีอานาจหน้าที่นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้กไ้ ด้ โดยความเห็นชอบของกพฐ.
กฎกระทรวงว่าด้ วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2546
2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาเฉพาะทาง
- ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
- ให้มีการประสานงานระหว่าง หน่วยงานที่จดั การศึกษาเฉพาะทางด้วยกันและกับ ศธ.
- ให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและรองรับการประกันคณภาพภายนอก
4. ต้องการให้มีการเทียบวุฒิตามหลักสู ตร ศธ.
- ให้เสนอขอเทียบวุฒิตามลักเกณฑ์ที่ รมต.ศธ.กาหนด
กฎกระทรวงว่าด้ วยการการกาหนดหลักเกณฑ์ แบ่ งส่ วนราชการในสถานศึกษาทีจ่ ัดการศึกษาขั้นฐาน พ .ศ. 2547
1. แนวทางการแบ่งส่ วนราชการภายในสถานศึกษา
- สอดคล้องกับภารกิจหลัก รอง รับการกระจายอานาจ
- มีความเป็ นเอกภาพในการบริ หารจัดการ มีความยืดหยุน่ พร้อมต่อการปรับเปลี่ยน
- มีกลไกในการประสานงานอย่างทัว่ ถึง และมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
- มุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจ ความคุม้ ค่า ลดขั้นตอนการบริ หาร เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
- คานึง/สัมพันธ์/เกื้อกูลต่อสัมฤทธิ ผลคุณภาพการศึกษา ระดับ ขนาดของสถานศึกษา จานวนนักเรี ยน
ผูร้ ับบริ การ และความเหมาะสมด้านอื่น
2. ให้แบ่งส่ วนราชการในสถานศึกษาเป็ นกลุ่ม
 กลุ่มอาจแบ่งเป็ นกลุ่มงาน /เทียบเท่า ตองสอดคล้องกับแนวทางตามข้อ 1
 ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สพท.ตามระเบียบที่ กพท.กาหนด
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กฎกระทรวงว่าด้ วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วธิ ีการและลักษณะงานทีใ่ ห้ สพท.เป็ นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่ าง
แทนสถานศึกษาทีจ่ ัดการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและส่ วนราชการทีเ่ รียกชื่ออย่างอืน่ พ.ศ. 2547
1. สพท.อาจรับผิดชอบปฏิบตั ิงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาได้ โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังนี้
- สอดคล้อง กับหลักกากระจายอานาจตาม พรบ.
- ความพร้อมในการบริ หารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- การสนับสนุนให้สถานศึกษา สามารถพัฒนาให้พ่ ึงพาตนเองได้
2. ลักษณะงานที่ สพท.อาจรับผิดชอบปฏิบตั ิงานเฉพาะแทนสถานศึกษาได้
- งานเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญ า คดีปกครองคดีอื่น
- งานเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
- งานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ
- งานเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล
- งานเกี่ยวกับหลักสู ตรสถานศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ การประเมินการเรี ยนรู ้
- งานอื่นที่ได้รับมอบมาย
3. ให้ สพท.ประกาศรายชื่อสถานศึกษา และกาหนดเวลารับผิดชอบปฏิบตั ิงานแทนคราวละไม่เกิน 2 ปี
4. ให้ สพท.มีอานาดาเนินการดังนี้
1) ส่ งจนท.ของ สพท. / มอบหมายให้ครู และบุคลากรในเขตไปปฏิบตั ิงานให้
5) อาจดาเนินการทั้งหมด / บางส่ วนตามที่เห็นสมควร
8) มอบหมายให้สถานศึกษาอื่น/บุคคลอื่นดาเนินการแทน
5. กรณี ที่ สพท.ไม่อาจรับผิดชอบปฏิบตั ิงานฉพาะอย่างแทน
 ให้รายงาน เลขาธิการ กพฐ.ทราบโดยเร็ วเพื่อพิจารณาช่วยเลือโดยเร็ ว
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้ แก่ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
- ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 ให้ อปท. มีรายได้คิดเป็ นสัดส่ วน/รายได้สุทธิ ของรัฐบาลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25
- มีจุดมุ่งหมายให้ อปท.มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35
กฎกระทรวงว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้ อมในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานของ อปท. พ.ศ. 2547
1. เกณฑ์ประกอบการประเมิน
- ประสบการณ์/ มีส่วนร่ วมในการจัด
- แผนการเตรี ยมความพร้อม
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- วิธีการบริ หารจัดการ
- การจัดสรรรายได้
- ระดับและประเภทการจัดการศึกษา
2. เงื่อนไขประกอบเกณฑ์การประเมิน
- การมีรายได้เพียงพอ
- การกระจายอานาจ
- การมีคณะกรรมการที่ปรึ กษา
- การจัดโครง สร้างองค์กร
- การจัดระบบบริ หารง านบุคคล
3. ให้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 9 คน
3.1 ผูแ้ ทนของส่ วนราชการ 3 คน
3.2 ผูท้ รงคุณวุฒิ 3 คน
3.3 ผูแ้ ทน อปท.ที่ยนื่ คาขอ 3 คน
4. ให้ สพท.ดาเนินการ
- แต่งตั้งคณะกรรมการภายใน 30 วันนับแต่ได้รับคาขอ
- ประเมินให้แล้วเสร็ จภายใน 60 วันนับแต่วนั แต่งตั้งคณะกรรมการ
- ให้ อปท.ยืน่ คาขอก่อนเริ่ มต้นปี การศึกษาไมน้อยกว่า 180 วัน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง วิธีการและเงื่อนไขการแสดงถึงความสมัครใจให้ โอนสถานศึกษาไปสั งกัด
อปท. พ.ศ. 2549
1. คณะกรรมการประเมินความสมัครใจ ประกอบด้วย
1.1 ประธานกรรมการเขต / ผูท้ รงคุณวุฒิใน กพท.ที่ได้รับมอบหมาย ประธาน
1.2 นายก อปจ./ผว.กทม./นายกเมืองพัทยา/นายกเทศมนตรี /นายก อบต./ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
1.3 ผอ.สพท./ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ จัดให้มีการออกเสี ยงลงคะแนน ยึดหลักความถูกต้อง โปร่ งใส บริ สุทธิ์
ยุติธรรม และดาเนินการดังนี้
1) จัดทาประกาศบัญชีรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
2) กาหนดวัน เวลา สถานที่
3) ทาหนังสื อแจ้งผูม้ ีสิทธิ์ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันทาการ
4) จัดทาบัตร / จัดให้มีการออกเสี ยง
5) ตรวจนับคะแนน ประกาศผล แจ้ง อปท.โดยเร็ ว
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3. สถานศึกษาพิเศษ
1) เน้นความเลิศเฉพาะด้าน
2) เชิงทดลอง วิจยั และพัฒนา
3) สถานศึกษาขนาดใหญ่
4) เป็ นตัวอย่าง ต้นแบบ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับภาค
5) ยังไม่ผา่ น สมศ / ขาดความพร้อม
6) รร.เพื่อผูพ้ ิการ ด้อยโอกาส
7) เป็ นองค์การมหาชน
8) โครงการพระราชดาริ
9) มีผบู้ ริ จาคที่ดิน
4. ตัวชี้วดั ตามเกณฑ์ 11 ตช.
1) อปท.ที่ขอจัดการศึกษาใหม่ ประเมิน 7 ตัวชี้วดั
2) อปท.ที่ยงั ไม่เคยจัดการศึกษา แต่ขอรับโอน กศ.ทัว่ ไป ประเมิน 6 ตช.
3) อปท.ที่จดั การศึกษาอยูแ่ ล้ว และขอรับโอน กศ.ทัว่ ไป ประเมิน 8 ตช.
5. เงื่อนไขบังคับก่อนประเมิน รายได้เฉลี่ย
ระดับ 1 ปี ละไม่เกิน 5 ล้าน จัดระดับก่อนประถมศึกษาได้
ระดับ 2 เกิน 5 ล้านแต่ไม่เกิน 10 ล้าน จัดระดับประถมศึกษาได้
ระดับ 3 เกิน 10 ล้านแต่ไม่เกิน 20 ล้าน จัดระดับมัธยมศึกษาได้
ระดับ 4 เกิน 20 ล้าน จัดการศึกษาได้ทุกระดับทุกประเภท
6. ระดับคะแนน
ระดับ 1 ไม่ถึง 1.50
(ต่า)
ให้ร่วมจัดการศึกษา
ระดับ 2 1.50 - แต่ไม่ถึง 2.10 (ปานกลาง) จัด กศ.ระดับ ก่อนประถม/ระดับประถมได้
ระดับ 3 2.10 - แต่ไม่ถึง 2.70 (สู ง)
จัด กศ.ขั้นพื้นฐานได้ ยกเว้นอาชีวศึกษา
ระดับ 4 2.70 ขึ้นไป
(สู งมาก) จัดกศ.ขั้นพื้นฐานได้ทุกระดับทุกประเภท
กฎกระทรวงว่าด้ วยสิ ทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ในศูนย์ การเรียน พ.ศ. 2547
1. นิยามศัพท์
 บุคคลที่เกี่ยวข้อง// คู่สมรส ผูส้ ื บสันดาน บุตรบุญธรรม ผูม้ ีถิ่ที่อยูใ่ กล้สถานประกอบการ
 บุคลากรทางการศึกษา// ผูบ้ ริ หารศูนย์การเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานประกอบการ ผูส้ นับสนุน
2. สถานประกอบการมีสิทธิจดั การศึกษา
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- ตามความพร้อม ความเหมาะสม ความต้องการ
3. การจัดตั้งศูนย์

ให้เจ้าของสถานประกอบการ ยืน่ คาขอต่อ สพท.

สพท.แจ้งให้สถานประกอบการจัดทาแผน
5. แผนการจัดการศึกษา อย่างน้อยต้องมีรายการ

ชื่อศูนย์

วัตถุประสงค์ของศูนย์

ที่ต้ งั ศูนย์

รู ปแบบการจัดการศึกษา

ระดับการจัดการศึกษา

หลักสู ตร

ระบบประกันคุณภาพภายใน

บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์

ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์
8. ข้อกาหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ หารศูนย์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

เจ้าของสถานประกอบการ /ผูแ้ ทน

ผูแ้ ทนลูกจ้าง

ผูท้ รงคุณวุฒิ
11. คณะกรรมการศูนย์มีอานาจหน้าที่

กาหนดนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษา

ส่ งเสริ มสนับสนุน กากับ ดูแลระบบประกันคุณภาพภายใน
12. ให้ สพท.มีหน้าที่

ให้คาแนะนา ปรึ กษาให้ความรู้

ส่ งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านบริ หาร ด้านการจัดการศึกษา ด้านอื่น

พัฒนาทักษะความรู ้ ความสามารถแก่บุคลากรศูนย์

ดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
13. ให้ศูนย์การเรี ยนมีสิทธิประโยชน์

ด้านเงินอุดหนุนจากรัฐ

การลดหย่อน / ยกเว้นภาษีสาหรับค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

สิ ทธิ ประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกาหนด

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์) 181

14. การเลิกศูนย์การเรี ยน

สพท.อนุญาตให้เลิกตามคาขอ

ศูนย์เลิกจัดการศึกษาเกินกว่า 1 ปี / ขัดต่อวัตถุประสงค์ /กฎหมาย /ศีลธรรม

ให้ สพท.แจ้งให้สถานประกอบการทราบภายใน 30 วันนับแต่มีคาสั่งให้เลิก
15. ให้สถานประกอบการ

รวบรวมเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง มอบให้ สพท.

ร่ วมกับ สพท.จัดหาที่เรี ยนอื่นให้แก่ผเู ้ รี ยน
16. ให้ สพท.เรี ยกคืนเงินอุดหนุน /เงินอื่นที่ยงั เหลืออยูส่ ่ ง20. เป็ นเงินรายได้แผ่นดิน
กฎกระทรวงว่าด้ วยสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
1. ให้ยนื่ คาขออนุญาตจัดการศึกษาต่อ สพท. ต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้
- ชื่อ - ชื่อสกุลของครอบครัว
- ชื่อ – ชื่อสกุลของผูเ้ รี ยน
- สาเนาทะเบียนบ้านของครอบครัว
- ที่ต้ งั และแผนผังสถานที่จดั การศึกษา
- สาเนาวุฒิบตั รการศึกษาไม่ต่ากว่า ม.ปลาย/เทียบเท่า ยกเว้นผ่านการประเมินของ
- ระดับ และประเภท
- แผนการจัดการศึกษา
2. สพท.เสนอคาขอต่อ กพท.และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วัน
3. ให้ครอบครัว วัด และประเมินผล และรายงานผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
4. กรณี ที่ผเู ้ รี ยนไม่ผา่ นการประเมิน
- ให้ สพท.แจ้งให้ครอบครัวซ่อมเสริ ม และประเมินใหม่
5. ให้ สพท.ออกหนังสื อรับรอง / หลักฐานการจบ
6. การเลิกจัดการศึกษา
 สพท.มีคาสั่งให้เลิกจัดการศึกษาตามคาขอ
 กพท.มีมติให้เลิกจัดการศึกษา

สพท.

กฎกระทรวงว่ าด้ วยสิ ทธิในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2548
1. การจัดให้แบ่งเป็ นระดับ ดังนี้
1) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ 2)
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- เป็ นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น /ปลาย
2) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกธรรม
- เป็ นการศึกษาระดับมัธยมต้น
3) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกบาลี
- ป.ธ.3 เป็ นการศึกษาระดับ ม.ปลาย
2. ให้ สานักพระพุทธศาสนา ได้รับการสนับนุนด้านวิชาการ และเงินอุดหนุนจากรัฐ
3. สพฐ./สพท. ส่ งเสริ มสนับสนุน และให้ขอ้ เสนอแนะการจัดการศึกษา
4. ให้คณะกรรมการโรงเรี ยน
 กากับ ดูแลการจัดการศึกษาของ รร.
 ส่ งเสริ ม สนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายใน
กฎกระทรวงว่าด้ วยการแบ่ งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัย พ.ศ. 2546
1. การศึกษานอกระบบแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
1.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
1) ระดับก่อนประถม
2) ระดับประถม
3) ระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
(1) มัธยมศึกษาตอนต้น
(2) มัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
- สายสามัญ
- สายอาชีวศึกษา
1.2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ
1) ระดับต่ากว่าปริ ญญา
2) ระดับปริ ญญา
2. การศึกษานอกระบบที่จดั เป็ นหลักสู ตรเฉพาะและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ผูเ้ รี ยนอาจนาผลการเรี ยน ความรู้และประสบการณ์ มาเทียบระดับการศึกษาในระบบ /นอกระบบตาม
ข้อ 1 ได้
3. การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญา ให้สถานศึกษาที่
รมต.กาหนดแต่งตั้งกรรมการไม่เกิน 5 คน
1) ต้องมีความรู ้แลประสบการณ์ในสาขานั้นไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
2) ต้องมีความรู้ดา้ นการวัดและประเมินผล 1 คน
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กรรมการเลือกคนหนึ่งเป็ นประธาน ให้ ผอ.รร.แต่งตั้ง จนท.คนหนึ่งเป็ นเลขานุการ อยูใ่ นตาแหน่ง
คราวละ 4 ปี
ในการเทียบระดับการศึกษาให้พิจารณาจาก......
 จุดมุ่งหมาย
 วิธีการศึกษา
 หลักสู ตร
 ระยะเวลาการศึกษา
 การวัดและประเมินผล
 เกณฑ์การจบหลักสู ตร
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2546
- ให้คนพิการได้รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริ การ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในอัตราที่
มากกว่า.....แต่ไม่เกิน 5 เท่าของเงินอุดหนุนด้านสื่ อและวัสดุการศึกษาที่จดั สรรให้ นร.ทัว่ ไป/คน

1.

2.

3.

4.
5.

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2550
การขยายชั้นเรี ยนได้แก่
1.1 การขยายชั้นเรี ยนระดับ ป.5 และ ป.6
1.2 การขยายชั้นเรี ยนระดับ ม.ต้น
1.3 การขยายชั้นเรี ยนระดับ ม.ปลาย(อปท.ขอขยาย)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.
 สถานศึกษาสังกัด อปท.ที่ขอจัดการศึกษาระดับ ม.ปลาย
พื้นที่พิเศษได้แก่
 พื้นที่กนั ดาร
 พื้นที่เสี่ ยงภัย
 พื้นที่ที่มีลกั ษณะเฉพาะ
 พื้นที่พิเศษ
การขยายชั้นเรี ยนระดับ ป.5 และ ป. 6
- ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม
การขยายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้พิจารณาจาก
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6.

7.

8.

9.
10.
13.

 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน สพฐ.
 ต้องมีอาคาร สถานที่เหมาะสมเพียงพอ
 ต้องมีจานวน นร.ที่จะเข้าเรี ยน ม. 1 ไม่นอ้ ยกว่า 40 คน
 ต้องมีครู ที่มีคุณวุฒิเพียงพอในกลุ่มสาระหลัก
 ต้องมีครู และบุคลากรที่มีศกั ยภาพ รองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสู ตร
การขยายระดับ ม.ปลายให้พิจารณาจาก
 ต้องผ่านการประเมินคุณภาพ ภาพรวมในระดับดี
 ต้องมีอาคารสถานที่เพียงพอ มีหอ้ งพิเศษ
 ต้องมี นร.ที่จะเข้าเรี ยน ม. 4 ไม่นอ้ ยกว่า 40 คน
 เป็ นพื้นที่ที่มีอตั ราการเรี ยนต่อ ม.ปลายต่า
 ต้องมีแผนชั้นเรี ยน ม.ต้นไม่นอ้ ยกว่า 5 ห้องเรี ยน
 ต้องมีครู ที่มีคุณวุฒิเพียงพอ
 ต้องมีครู และบุคลากรที่มีศกั ยภาพ รองรับการจัดการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ให้สถานศึกษาดาเนินการ
 จัดทาแผนขยายชั้นเรี ยนให้ คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบ
 เสนอขอขยายก่อนเปิ ดภาคเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
ให้ สพท.ดาเนินการ
 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและประเมินความพร้อม
 เสนอข้อมูลและความเห็นต่อ กพท.พิจารณา
 ให้ดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายใน 45 วันนับแต่ได้รับคาขอ
 ให้แจ้งผลการพิจารณาให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ
ให้ สพท.รายงานให้เลขาธิการ กพฐ.ทราบ
กรณี ที่ไม่มีความพร้อม แต่มีความจาเป็ นต้องขยาย
- ให้ สพท.เตรี ยมความพร้อม และขอความเห็นชอบจาก สพฐ.
นอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้เลขาธิ การ กพฐ.นาเสนอ กพฐ.ให้ความเห็นชอบ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการจัดตั้ง รวม และเลิกสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2550
1. สถานศึกษาพิเศษ ได้แก่
1.1 สถานศึกษาที่เน้นความเป็ นเลิศเฉพาะด้าน
1.2 สถานศึกษาเชิงทดลองวิจยั และพัฒนา
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1.5 สถานศึกษาเพื่อคนพิการและด้อยโอกาส
1.6 สถานศึกษาตัวอย่างต้นแบบสาหรับการจัดการศึกษา
2. การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นใหม่
สพท. จัดทาแผนการจัดตั้ง นาเสนอ กพท.โดย
1) ต้องมีจานวนนักเรี ยน ดังนี้
- ระดับประถมมี นร.แต่ละรายอายุไม่นอ้ ยกว่า 25 คน
- นร.ไม่ถึง 25 แต่มากกว่า 10 ให้ต้ งั เป็ น รร.สาขา
- ระดับมัธยมศึกษา มี นร.ไม่นอ้ ยกว่า 80 คน
- นร.ไม่ถึง 80 คนแต่มากกว่า 40 ให้ต้ งั เป็ น รร.สาขา
2) มีที่ดินไม่นอ้ ยกว่า 25 ไร่
3) อยูห่ ่างจาก รร.ไม่นอ้ ยกว่า 6 กม.
- ให้บุคคล นิติบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ เป็ นผูย้ นื่ คาร้องขอจัดตั้งต่อ สพท.
4. พื้นที่ชุมชนหนาแน่น
 ให้ขออนุญาตต่อเลขาธิ การ กพฐ.
 ให้คานึงถึง งบประมาณ ประสิ ทธิภาพ และคุณภาพ
5. การรวมสถานศึกษา
1) สพท.ตรวจสอบข้อมูล / จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา นาเสนอ กพท.
2) กรณี ที่เห็นควรรวมกัน ให้ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชน
- ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
- เสนอแผนการรวมต่อ สพท.
3) สพท.ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาแผนการรวมสถานศึกษา
- แจ้งสถานศึกษาที่จะรวม
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชน
- ขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา
- เสนอ กพท.พิจารณาให้ความเห็นชอบ.....ให้มีผลก่อนวันเริ่ มต้นปี การศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
- ให้ สพท.ประกาศรวมสถานศึกษา
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6. การเลิกสถานศึกษา
1) ให้ กพท.พิจารณาเลิกเมื่อ รร.มีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
 ไม่มีนกั เรี ยน
 จานวน นร.ลดลงจนไม่สามารถจัดการศึกษาได้
2) แนวปฏิบตั ิในการเลิก
 ให้ กก.รร.จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุมชม
 ให้ สพท.นาเสนอ กพท.พิจารณา
 ให้ รร.แจ้งผูป้ กครอง นร.ชุมชนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรก
 ให้ สพท.ประกาศเลิกและ....จัดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน ชาระบัญชี โอนและจาหน่ายทรัพย์สิน
ที่ยงั เหลือ
 บรรดาเอกสารสาคัญ ให้โอนไป รร.อื่นตามที่ กพท.กาหนด
 บุคลากรให้เป็ นอานาจของ อกคศ.เขตพิจารณา
 การเลิก ควรเลิกปี ละชั้น เริ่ มจากชั้นต้น /เกินกว่า 1 ชั้น /ทุกชั้น
 เมื่อเลิกแล้วต้องจัด นร.ได้เข้าเรี ยนทุกคน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการให้ / รับของขวัญของ จนท.ของรัฐ พ.ศ.2544
จนท.ของรัฐผูใ้ ดจงใจปฏิบตั ิเกี่ยวกับการให้ของขวัญ/รับของขวัญ โดยฝ่ าฝื นระเบียบ ใหดาเนินการดังนี้
1. ถ้าเป็ นข้าราชการการเมือง2.
- ถือว่าประพฤติปฏิบตั ิไม่เป็ นไปตามคุณธรรมจริ ยธรรมตามมาตรฐานคุณธรรมจรยธรรม
ของข้าราชการการเมือง
2. ถ้าเป็ นข้าราชการอื่น /พนักงาน อปท./รัฐวิสาหกิจ
- ถือว่าเป็ นผูก้ ระทาผิดวินยั ให้ผบู ้ งั คับบัญชาลงโทษทางวินยั
ประกาศ ปปช.เรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สิน /ประโยชน์ อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของ จนท.ของรัฐ พ.ศ. 2543
1. จนท.ของ2. รัฐจะรับทรัพย์สิน/ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดัง 3. นี้
- รับทรัพย์สินจากญาติโดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
- รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่มิใช่ญาติ แต่ละโอกาสไม่เกิน 3000 บาท
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2. การรับทรัพย์สินอื่นใดจากต่าง5.
ประเทศ ซึ่ง6. มิได้ระบุให้เป็ นการส่ วนตัว / มีราคา
เกินกว่า 3000 บาท เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
- ให้ จนท.รายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการป้องกัน จนท.ของรัฐมิให้ เกีย่ วข้ องกับยาเสพติด พ.ศ.2542
1. จนท.ของรัฐผูใ้ ด
 สนับสนุนช่วยเหลือผูเ้ กี่ยวข้องกับยาเสพติด
 จัดหา /ให้เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใดจากผูเ้ กี่ยวข้อง
 คบค้าสมาคมเป็ นอาจิณ
 เป็ นผูป้ ระกันผูต้ อ้ งหา /จาเลย โดยใช้หลักทรัพย์/ สถานะความเป็ น จนท.ของรัฐ
ถือว่า จนท.ผูน้ ้ นั เกี่ยวข้องกับยาเสพติด .....เว้นแต่ เป็ นการกระทากับสามี ภรรยา บุพการี ผูส้ ื บสันดาน
ไม่วา่ ชั้นใด ๆ
2. กรรมการวินิจในเบื้องต้นว่า มีมูล ให้แจ้งเลขาธิ การ ปปส.ภายใน 10 วัน
 ให้เลขาธิการ ปปส.แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา จนท.นั้นทราบภายใน 10 วันนับแต่วนั ได้รับแจ้ง
ระเบียบ กคศ. ว่าด้ วยการเบิกจ่ ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่ ง พ.ศ. 2550
3. ให้เบิกจ่ายได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มี / เลื่อนวิทยฐานะ
4. ปฏิบตั ิหน้าที่หลักไม่เต็มเดือน ให้เบิกจ่ายตามส่ วนจานวนวัน ที่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่หลัก
5. หากมิได้ปฏิบตั ิหน้าที่หลัก ให้ระงับการเบิกจ่ายตั้งแต่วนั ที่มิได้ปฏิบตั ิหน้าที่ .....เว้นแต่เป็ นตาแหน่งที่
มีวทิ ยฐานะด้วยกัน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2546
1. การมอบอานาจให้คานึงถึง
 ขีดความสามารถและความรับผิดชอบของผูร้ ับมอบอานาจ
 การอานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
 ความรวดเร็ ว การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
 การสร้างความมีส่วนร่ วมในความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. ให้มอบอานาจให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่ องนั้นโดยตรง
3. ให้ผมู ้ อบอานาจดาเนินการดังนี้
 วางหลักเกณฑ์การใช้อานาจของผูร้ ับมอบอานาจ
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 จัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผล
 กากับ ดูแล แนะนา
 จัดให้มีบญั ชีการมอบ เสนอผูบ้ งั คับบัญชาและเปิ ดเผยให้ประชาชนทราบ
4. ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกรมขึ้นไป มอบอานาจให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาทั้งหมด
5. กรณี ต่อไปนี้จะไม่มอบอานาจก็ได้
 เป็ นนโยบายสาคัญ
 จาเป็ นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
 อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน /ไม่เป็ นธรรมแก่ประชาชนได้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา พ.ศ. 2549
1. วัตถุประสงค์
1) เพื่อชี้แจงนโยบาย ประสาน เร่ งรัด
4) เพื่อติดตาม ตรวจสอบประเมินประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
6) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
7) เพื่อประสานงาน เร่ งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปั ญหา อุปสรรค
11) เพื่อตรวจเยีย่ ม รับฟังความคิดเห็น
2. การตรวจราชการระดับกระทรวง
 เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ติดตาม ประเมินผลระดับนโยบาย
 เพื่อนิเทศ ให้คาปรึ กษา แนะนา
 เพื่อปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
3. การติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับส่ วนราชการ
 เป็ นการติดตาม ประเมินผลนโยบายตามภารกิจ
 นิเทศ ให้คาปรึ กษา แนะนาเพื่อปรับปรุ งและพัฒนา
4. การติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการระดับจังหวัด
ให้ รมต.ศธ.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลและสนับสนุนการตรวจราชการในระดับจังหวัด
 มี ผวจ. เป็ นประธาน
 หัวหน้าส่ วนราชการระดับจังหวัด สังกัด ศธ.
 ผอ.กศน.จังหวัด
กรรมการและเลขานุการ
5.
การติดตาม ประเมินผลและนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 เป็ นการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยมุงผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงาน และ
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สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
 เพื่อเตรี ยมการรับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
6.

7.

8.

9.

กต.ปน.มีอานาจหน้าที่
 ส่ งเสริ ม สนับสนุนให้นา มาตรฐาน กศ.พฐ.มากาหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผล
 กาหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั
 พิจารณาแผนฯ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษา
 ติดตามและประเมินผลตามแผน
 รับทราบผลการติดตาม ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 ประสานการติดตาม ประเมินผลและนิเทศ
ให้ ผอ.สพท.แต่งตั้ง ศน.ทาหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ มีอานาจหน้าที่
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั นิเทศติดตาม ประเมินผล โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัด และเพื่อการเตรี ยมการรับการนิเทศ ติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก
- ประสานให้ จนท.ชี้แจงให้ถอ้ ยคา ส่ งเอกสารหลักฐานการปฏิบตั ิงาน
- ดาเนินการและรายงาน ผอ.สพท. และ กต.ปน.
สพท.ดาเนินการ ดังนี้
- จัดทาแผนการติดตาม ประเมินผลและนิเทศประจาปี ขออนุมตั ิ กต.ปน.แจ้งให้ รร.ในสังกัดทราบ
- การติดตามแต่ละครั้ง ให้กาหนดประเด็น จุดเน้นของงานที่ติดตาม แจ้งให้ รร.ทราบ
- สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานอย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง
เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้สั่งการ/มีความเห็นประการใดแล้ว
- ให้หน่วยงานรับไปดาเนินการ และแจ้งให้หน่วยงานทราบภายใน 15 วัน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการประชาสั มพันธ์ และการให้ ข่าวสาร พ.ศ. 2548
1. การประชาสัมพันธ์ /การให้ข่าวราชการเกี่ยวกับนโยบาย และการปฏิบตั ิงานประจาของ ศธ.
- ให้ รมต.ศธ. ประชาสัมพันธ์ / ให้ข่าวสาร
2. การให้ข่าวสารของส่ วนราชการ
- ให้หวั หน้าส่ วนราชการ เป็ นผูใ้ ห้ข่าวราชการ
3. การประชาสัมพันธ์ /การให้ข่าวราชการ
- ผูม้ ีอานาจจะมอบหมายเป็ นหนังสื อก็ได้ให้คานึงถึง ระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ
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พรบ.ว่าด้ วยการกระทาความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มิถุนายน 2550
ใช้บงั คับ 19 กรกฎาคม 2550
………………………………….
1. ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
1.1 ผูใ้ ดเข้าถึงระบบ ที่มีมาตรการป้ องกันโดยเฉพาะ
- จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000
1.2 ผูใ้ ดล่วงรู ้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบ และนามาตรการไปเปิ ดเผยโดยมิชอบ ทาให้ผอู ้ ื่นเสี ยหาย
- จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000
1.3 ผูใ้ ดเข้าถึงข้อมูลที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ
- จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 40,000
1.4 ดักรับข้อมูลผูอ้ ื่น และมิได้มีไว้เพื่อสาธารณะ
- จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000
1.5 ทาลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไม่วา่ ทั้งหมด /บางส่ วนโดยมิชอบ
- จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000
1.6 ทาให้การทางานของระบบของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง รบกวน จนไม่สามารถทางานปกติได้
- จาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับไม่เกิน 100,000
1.7 ส่ ง E – mail แก่ผอู ้ ื่นโดยปกปิ ด / ปลอมแปลงแหล่งที่มา
- ปรับไม่เกิน 100,000
2. ถ้าการกระทาตามข้อ 1.6 /1.7 ทาให้เกิด
2.1 ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
จาคุกไม่เกิน 10 ปี หรื อปรับไม่เกิน 200,000
2.2 ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ขอ้ มูล/ระบบคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับความมัน่ คง ปลอดภัย ประโยชน์สาธารณธ
จาคุกไม่เกิน 3-15 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000 – 300,000
2.3 ทาให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตายด้วย
จาคุกไม่เกิน 10 -20 ปี
3. ผูใ้ ดจาหน่าย / เผยแพร่ ชุดคาสั่ง เพื่อนาไปทาความผิด
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จาคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000
4. ทาความผิดกรณี ต่อไปนี้ จาคุกไม่เกิน 5 ปี / ปรับไม่เกิน 500,000
- นาเข้าข้อมูลปลอม/เป็ นเท็จ
- นาเข้าข้อมูล เป็ นความผิดต่อความมัน่ คง /การก่อการร้าย
- นาเข้าข้อมูลลามก
- เผยแพร่ /ส่ งต่อข้อมูลดังกล่าว
5. นาเข้าข้อมูลที่เป็ นภาพของผูอ้ ื่นเป็ นภาพสร้างขึ้น/ตัดต่อ/เติม/ดัดแปลง ทาให้ผอู้ ื่นเสี ยชื่อเสี ยง/ถูกดูหมิ่น /อับอาย
- จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 60,000
- ถ้าเป็ นการกระทาโดยสุ จริ ต ไม่มีความผิด
- เป็ นความผิดที่ยอมความกันได้
6. กระทาความผิดนอกราชอาณาจักร
- ต้องรับโทษในราชอาณาจักร
7. พนักงานเจ้าหน้าที่
- จะสั่งยึด /อายัดไว้เกิน 30 วันมิได้ ต้องขออนุญาตศาลขยายเวลา รวมแล้วไม่เกิน 60 วัน
- ห้ามมิให้พนักงาน จนท.เปิ ดเผย/ส่ งมอบข้อมูลแก่ผใู ้ ด ฝ่ าฝื น จาคุกไม่เกิน 3 ปี /ปรับไม่เกิน 60,000
- ประมาทเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นล่วงรู ้ขอ้ มูล จาคุกไม่เกิน 1 ปี / ปรับไม่เกิน 20,000
- ล่วงรู ้ขอ้ มูลที่พนักงานจัดทาขึ้นและเปิ ดเผย จาคุกไม่เกิน 2 ปี /ปรับไม่เกิน 40,000
- ผูใ้ ห้บริ การต้องเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน มีความจาเป็ นแต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ปี
- ผูใ้ ห้บริ การต้องเก็บรักษาข้อมูลผูใ้ ช้บริ กาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน ฝ่ าฝื นปรับไม่เกิน 500,000
8. ไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของศาล /พนักงาน
- ปรับไม่เกิน 200,000 และปรับเป็ นรายวัน ๆ ละไม่เกิน 5000
....พนักงาน จนท.// รมต.แต่งตั้งจาก
- ผูท้ ี่มีความรู้/เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์
- มีคุณสมบัติตามที่ รมต.กาหนด
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