
  
 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 

 

>>> กฎหมาย ระเบียบ กฎ หลกัเกณฑ์ ทีเ่กีย่วข้องทางการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545  

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

 พระราชบญัญติัสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

 พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 ฉบบัท่ี 2 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการจดัตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553 

 พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 

 พระราชบญัญติัวธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

 พระราชบญัญติัขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 พระราชบญัญติัความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบา้นขา้ราชการ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2561 

 ความรู้เร่ืองวนิยัขา้ราชการเผยแพร่ 

>>> กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกบัการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ขอ้บงัคบัของประธานศาลฎีกาวา่ดว้ยวธีิการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

 พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-v-sSIvH7FC1CK21E3l8TLx7HjGdzvvG
https://drive.google.com/open?id=1LQSo6K0khkMmt5G0LIrxRFNjvEMH52Up
https://drive.google.com/open?id=1NVxSBNG0asOasN_bFazNADmAzT7EycYF
https://drive.google.com/open?id=1fL7Lnr9ryi-y4dGwOGOya1x4phFpwH8X
https://drive.google.com/open?id=1LnXmYR7S9NtUBa8IywMqNeFflGMsoGXh
https://drive.google.com/open?id=1R61RMR_xCK9dRogJg43WHAf9YhX4k6rF
https://drive.google.com/open?id=1hW0lemo1SbpcY5c6J_yoDdsYHc1JKFhO
https://drive.google.com/open?id=1uP62daIrUupcu_1ZohNYgXVSJ0wk9OpY
https://drive.google.com/open?id=1MNTIyB9sPE72O7xiUJJ1rSpVdQNgRsTi
https://drive.google.com/open?id=122P3jQo48izZSoO_BWWgjQIvyDEbzPdX
https://drive.google.com/open?id=1VnbihKkWWmQhaEqwZWWyNfzDE7-g2cCC
https://drive.google.com/open?id=1VnbihKkWWmQhaEqwZWWyNfzDE7-g2cCC
https://drive.google.com/open?id=1WEA23I1WbzPSjifXAR1sFourN5SA1BFi
https://drive.google.com/open?id=1uYIf0RXcvCmAsxVYmE1yRGUdo3uTNWxI
https://drive.google.com/open?id=1rLpilZWCmoK_xMyrPZm5dFB9fzcZt65h
https://drive.google.com/open?id=1Hf-uIvbST42lGxhBDvuDvmo167ww9Bgd


>>> หนังสือเวยีน 

 

 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว2 วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2555 เร่ือง การสอบสวนปากค าผูเ้สียหายหรือพยาน
ซ่ึงเป็นเด็ก 

 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว11 ลงวนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 เร่ือง การลงโทษลดขั้นเงินเดือนขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.9/ว18 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2560 เร่ือง แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 หนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี สร 0905/ว9 ลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 2509 เร่ือง การสอบสวนพิจารณาโทษขา้ราชการ 
 หนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว5 ลงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2550 เร่ือง ซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบัการ

ด าเนินการทางวนิยั 

>>> แนวค าวนิิจฉัยของ กคศ.  

 แนวค าวนิิจฉยัของ ก.ค.ศ. 

 

>>> ค าส่ังหัวหน้า คสช. เกีย่วกบัการศึกษา กระทรวงศึกษา 

 การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี  7/2558   

 ฉบบัท่ี 10/2559 เร่ือง การขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ก าหนดใหแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในระดบัภูมิภาค และจดัตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจงัหวดั (กศจ.)   

 ค าสั่งหวัหนา้ คสช. ฉบบัท่ี 11/2559 เร่ือง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค โดยหน่ึงใน
สาระส าคญัก าหนดให้ตอ้งมีส านกังานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 

 ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 16/2560 เร่ือง การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 ค าสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560 เร่ือง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษา 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1-rwR-UtfbaC-4bgKBkMtd_W_ZOFdXCzV
https://drive.google.com/open?id=1-rwR-UtfbaC-4bgKBkMtd_W_ZOFdXCzV
https://drive.google.com/open?id=1lKv3RWz-WxMqvnChdRPgKQuQeD9SBQcY
https://drive.google.com/open?id=1lKv3RWz-WxMqvnChdRPgKQuQeD9SBQcY
https://drive.google.com/open?id=11R1EYH14ePeNA4EtOemYSR1kEe4gMmx7
https://drive.google.com/open?id=11R1EYH14ePeNA4EtOemYSR1kEe4gMmx7
https://drive.google.com/open?id=1cFNim0v2hbN-kav6qg13T2bSW8afHjLg
https://drive.google.com/open?id=1Hf-uIvbST42lGxhBDvuDvmo167ww9Bgd
https://drive.google.com/open?id=1Hf-uIvbST42lGxhBDvuDvmo167ww9Bgd
https://drive.google.com/open?id=1kY2DBNIBcd2jQ05U4VRDzL6hGKKmNPLb
https://drive.google.com/open?id=1KgXNRKc9cUOCx8hBW1RqRQ2EYOuXrPGC
https://drive.google.com/open?id=1KgXNRKc9cUOCx8hBW1RqRQ2EYOuXrPGC
https://drive.google.com/open?id=1tQHKNbgT35-QYiWAybNNdYWmahEGFD43
https://drive.google.com/open?id=1tQHKNbgT35-QYiWAybNNdYWmahEGFD43
https://drive.google.com/open?id=1tQHKNbgT35-QYiWAybNNdYWmahEGFD43
https://drive.google.com/open?id=1rsjd-QCPeh45gn8-bvWaDAhoEBLNJocq
https://drive.google.com/open?id=1rsjd-QCPeh45gn8-bvWaDAhoEBLNJocq
https://drive.google.com/open?id=1Y4zEjFpeIUe3TJ1CUMKKmSDKpXZlJXkp
https://drive.google.com/open?id=1Y4zEjFpeIUe3TJ1CUMKKmSDKpXZlJXkp
https://drive.google.com/open?id=1KMnvffoaJ03BDSCSDm_Kf-bbUQEJIDI9


>>> กฎหมายอื่นๆ 

 ประกาศ คสช. ท่ี 11/2561 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2561 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2561(ฉบบัภาษาองักฤษ ไม่เป็นทางการ) 
 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัรวมแกไ้ข 1-4) 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 4) 2559 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 3) 2558 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต (ฉบบัท่ี 2) 2554 

 แก่ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2542 พ.ศ. 2550 

 พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 2542 

 

https://drive.google.com/open?id=1mckAub_uR2c7aJjSRzvNz8HnCYIkE5yk
https://drive.google.com/open?id=1mckAub_uR2c7aJjSRzvNz8HnCYIkE5yk
https://drive.google.com/open?id=1ZAtqwjwrd9o1k6vEqeylL0R4AbxRWE40
https://drive.google.com/open?id=1jb1zhMSxmHhUb9BkgTYXqM8mzv86qKHl
https://drive.google.com/open?id=1ZgfRvbpwCT3irVO9wOFf1Swi8AjSblCI
https://drive.google.com/open?id=1uZeJUtlmu_EJm0dhBDe9cFcJfSXJY76D
https://drive.google.com/open?id=1AoOBkJEb626TJn7FcSx4_WJyX1TQOYIR
https://drive.google.com/open?id=1EgN_BFW6V7FiFn_a3gOO17pjhTjcv58Y
https://drive.google.com/open?id=1v6PuGHXKbvY2Q_YI4XEqgCarlcDh3Fc7
https://drive.google.com/open?id=1bXlCj-Brwtwm0zsgYZdldiYIpt4yC212

