ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

กลุ่มอานวยการ
1) กฎกระทรวงกาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานคณะกรรมการ วาระ
การดารงตาแหน่งและการพัฒนาจากตาแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
2) ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการกาหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจานวน
กรรมการสถานศึกษา สาหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ.2561

กลุ่มนโยบายและแผน
1) แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2) แนวปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579
4) คู่มือการจัดทาแผนชั้นเรียนรายปีและแผนชัน้ เรียนเต็มรูปของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5) คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล พ.ศ.2553
2) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการักษาพยาบาล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2555
3) การเบิกจ่ายค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์
4) พระราชบัญญัติวินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
5) แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก
6) กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ.2562
7) พระราชกฤษฎีกาเงินเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพ.ศ.2562
8) พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561
9) พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2539
10) พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2551
11) พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2560
12) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
13) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
14) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
15) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554
16) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
17) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
18) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตาแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2562
19) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ.2562
20) รายการค่าใช้สอยข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน
ราชการ พ.ศ.2553
21) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1)
2)
3)
4)

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2561
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552
หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ
ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ
5) หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
6) หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
7) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
ว.21
8) เรื่องเกณฑ์อัตรากาลังข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
9) เรื่องการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว24
10) เรื่องการปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว7
11) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12) เรื่องการสารวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา
10 ปี
13) หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ว19
14) หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ว20
15) การมอบอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ
16) การปรับปรุงมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน ว20
17) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯ พ.ศ.2555
18) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลือ่ นวิทยฐานะ ตาม ว.17
18.1 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา
18.2 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา
18.3 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา
18.4 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน
18.5 คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1) พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550
3) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.616/2552 เรื่อง การจัดทะเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
4) คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.618/2552 เรื่อง การจัดทะเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)
5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการออกใบสุทธิและหนังสือรับรองความรู้สถานศึกษา พ.ศ.2547
6) กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.
2555

กลุ่มกฎหมายและคดี
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

คาสั่งหัวหน้า คสช. เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติรางการทางปกครอง พ.ศ.2539
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2551
9) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
10) ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2548
11) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
12) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
13) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
14) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทรธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
15) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
16) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ.2550
17) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
18) คาสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา
19) คาสั่ง สพฐ. เรือ่ งการมอบอานาจการดาเนินการทางวินัยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบภายใน
1) การจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน งบประมาณเพื่อการส่งเสริมการจัด
การศึกษาพัฒนาโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลาบาก งบดาเนินงานภาคเรียนที่ 1/2562
2) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2531)
3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดคน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2555
5) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562

