
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        จัดท ำโดย : กลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 
         ส ำนักงำนรัฐมนตร ีกระทรวงศึกษำธิกำร 
         มถิุนำยน  ๒๕๕๗ 
  



  

 

ค ำน ำ 
 กลุ่มงานประสานการเมือง ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดท า
คู่มือข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการเล่มนี้ขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ข้าราชการการเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ณ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 คณะผู้จัดท าหววังว่าคู่มือข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ  เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

กลุ่มงานประสานการเมอืง 
ส านักงานรัฐมนตรี   กระทรวงศึกษาธิการ 

มิถุนายน  ๒๕๕๗ 



          

สำรบัญ 

ข้ำรำชกำรกำรเมือง 

 ต าแหวน่งข้าราชการการเมือง ๑ 

 บัญชีอัตราต าแหวน่ง เงินเดือนและเงินประจ าต าแหวน่งข้าราชการการเมือง ๒  

อ ำนำจหน้ำท่ีของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงฯ  ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง    

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหวารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ๔ 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕   ๕   

ภำรกิจด้ำนรัฐสภำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  

 การเสนอพระราชบัญญตั ิ        ๖ 

 การตอบกระทู้ถาม    ๙ 

 การชี้แจงญัตติ    ๑๑   

 การชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ๑๒ 

 การสั่งการ/มอบหวมาย องค์กรหวลัก องค์กรในก ากับ และองค์การมหวาชน ๑๓ 

แนวปฏิบัติของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง ฯ  เมื่อเข้ำรับหน้ำท่ี             

 การแสดงรายการบัญชทีรัพย์สินและหวนีส้ิน ๑๕ 

 การแต่งต้ังบุคคลเป็นข้าราชการการเมอืง  ๑๖ 

 การมอบอ านาจให้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ฯ   ๑๖ 

 การประชุมช้ีแจงนโยบาย ๑๖ 

 การมอบหวน้าที่ใหว้ผู้ช่วยรัฐมนตร ี ๑๖ 

 
   กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 



          

สิทธิประโยชน์ของข้ำรำชกำรกำรเมือง   

 การลาและการเดินทางไปราชการ ๑๘ 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๑๙ 

 บัญชีเทียบต าแหวน่งข้าราชการการเมอืงกับต าแหวน่งข้าราชการพลเรอืน    ๑๙ 

 การขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ ๒๑   

 การมีรถยนต์ประจ าต าแหวน่ง  ๒๒ 

 การใช้รถต ารวจน าขบวน ๒๒  

ภำคผนวก 

รำยชื่อกฎหมำยส ำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร  

 พระราชบัญญัต ิ ๒๔  

 พระราชกฤษฎีกา ๒๕  

 กฎกระทรวง ๒๕ 

 ประกาศ ๒๖ 

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ๒๗ 

 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

บรรณำนุกรม        
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 ต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  พ .ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔
ข้าราชการการเมือง  ได้แก่ บุคคลซึ่งรับราชการในต าแหวน่งข้าราชการการเมือง ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายกรัฐมนตรี 
 ๒. รองนายกรัฐมนตรี 
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ๔. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 ๕. รัฐมนตรีว่าการทบวง 
 ๖. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
 ๗. รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
 ๘. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
 ๙. ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
 ๑๐. ที่ปรึกษารัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ๑๒. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
 ๑๓. โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๑๔. รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๑๕. เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๑๖. ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 ๑๗. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ๑๘. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ๑๙. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
 ๒๐. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
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 บัญชีอัตรำต ำแหน่ง เงินเดือนและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง 

 - บัญชีเงินเดือน (พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๒๒ ก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔) 
 - บัญชีเงินประจ ำต ำแหน่ง  (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๒ ตอนที่ ๑ ก                 
วันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๓๘) 

ต ำแหน่ง 
อัตรำ

เงินเดือน 

อัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(บำท/เดือน) 
นายกรัฐมนตร ี ๗๕,๕๙๐ ๕๐,๐๐๐ 

รองนายกรัฐมนตร ี ๗๔,๔๒๐ ๔๕,๕๐๐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
หวรือรัฐมนตรีวา่การทบวง 

๗๓,๒๔๐ 
 

๔๒,๕๐๐ 
 

รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง  หวรือ  
รัฐมนตรีช่วยวา่การทบวง 

๗๒,๐๖๐ 
 

๔๑,๕๐๐ 
 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (จ านวน ๑ อัตรา) ๖๓,๒๐๐ ๑๘,๕๐๐ 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (เทา่กับจ านวน
รองนายกรัฐมนตรี + ๓) 

๕๖,๑๒๐ 
 

๑๔,๕๐๐ 
 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี (จ านวน ๕ อัตรา) ๕๗,๖๖๐ ๑๕,๐๐๐ 

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษารัฐมนตร ี
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี
(เท่ากับจ านวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร)ี 

๔๗,๒๕๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (จ านวน ๑ อัตรา) ๔๗,๒๕๐ ๑๐,๐๐๐ 

รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (จ านวน ๓ อัตรา) ๔๔,๓๑๐ ๔,๙๐๐ 
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>> ๒ << 



          

 

ต ำแหน่ง 
อัตรำ

เงินเดือน 

อัตรำเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง 

(บำท/เดือน) 
ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (จ านวน ๓๐ อัตรา) ๒๕,๔๑๐ ๒,๘๕๐ 

เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี 
(เท่ากับจ านวนรัฐมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี) 

๔๔,๓๑๐ 
 

๔,๙๐๐ 
 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หวรอื  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
(เท่ากับจ านวนรัฐมนตรวี่าการกระทรวง หวรอื ทบวง) 

๔๔,๓๑๐ 
 

๔,๙๐๐ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หวรือ  
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
(เท่ากับจ านวนรัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวง หวรือ ทบวง) 

๓๙,๗๑๐ 
 

๔,๔๐๐ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  มีข้าราชการการเมือง  ๕  ต าแหวน่ง  ดังนี ้  

 ๑.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 ๒. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

 ๓. ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง/ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

 ๔. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 ๕. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

 พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 มำตรำ  ๘   ใหว้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหว้มีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

รวมทั้งใหว้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหวาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการอ านาจหวน้าที่

ของผู้ด ารงต าแหวน่งหวรือหวน่วยงานต่างๆ ตามที่ ได้ก าหวนดไว้ในบทเฉพาะกาลของ

พระราชบัญญัตินี ้(มาตรา ๕๗ - ๘๒) 

 มำตรำ ๑๒  กระทรวงศึกษาธิการ  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น

ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และก าหวนดนโยบาย เป้าหวมายและผลสัมฤทธิ์ของงานใน

กระทรวงศึกษาธิการ ใหว้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หวรือที่

คณะรัฐมนตรีก าหวนดหวรืออนุมัติ  โดยจะใหว้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้  

 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหวรือการปฏิบัติราชการของ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใหว้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

มอบหวมาย 
 
 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรกำรเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 มำตรำ ๘ รัฐมนตรีเจ้าสังกัดโดยความเหว็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้ง

บุคคลซึ่ ง เหว็นสมควร  ตามเหวตุผลในทางการเมือง  และเป็นผู้ มีคุณสมบัติ  ตาม

พระราชบัญญัตินี ้ เป็นเลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี 

  ที่ปรึกษำรัฐมนตรี / ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วย 

 เป็นข้าราชการการเมืองปฏิบัติหวน้าที่  ตามที่ ได้รับมอบหวมายจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  แต่จะใช้อ านาจในการบังคับบัญชาข้าราชการมิได้ 

  เลขำนุกำรรัฐมนตรี / ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหวารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๙ ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหวน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองมี เลขานุการ

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรี ซึ่งหวัวหวน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ และจะใหว้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหวนึ่ง 

หวรือหวลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหวรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
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 กำรเสนอพระรำชบัญญัต ิ
 การเสนอร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎร มีล าดับขั้นตอน  

ดังน้ี 

   กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  วำระที่ ๑  ขั้นรับหลักกำร 

  ๑. เมื่อคณะรัฐมนตรี   ได้อนุมัติ ร่ างพระราชบัญญัติและส่งส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  จะส่ง               

ร่างพระราชบัญญัติไปยังหวน่วยงาน ๒  หวน่วยงาน  คือ 

   - ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เพื่อเสนอประธานสภาพิจารณา

บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

   -  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (whip) พิจารณากลั่นกรอง ใหว้ความเหว็น ข้อสังเกต  

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ  พร้อมทั้งก าหวนดจ านวนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา              

ร่างพระราชบัญญัติ เพื่อประกอบการพิจารณาของสภา ฯ  ในวาระ ๑   

 ๒. คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร  แจ้งใหว้ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  มอบหวมายเจ้าหวน้าที่ไปชี้แจง กรณีมีร่างพระราชบัญญัติ ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ   

  ส านักงานรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานประสานการเมือง ตรวจสอบระเบียบวาระ

การประชุม และจัดท าบันทึกเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ พร้อมกับแจ้งหวน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบเบ้ืองต้น  เพื่อเตรียมข้อมูลส าหวรับไปช้ีแจงต่อที่ประชุม 

 ๓. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  แจ้งระเบียบวาระการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร  ใหว้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบ  
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 ส านักงานรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานประสานการเมือง จัดเตรียมข้อมูลและอ านวย
ความสะดวกแก่รัฐมนตรี ดังนี้ 
  ๓.๑ ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรทางเว็บไซต์ 
และจัดท าบันทึกเสนอรัฐมนตรีพร้อมกับแจ้งหวน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใหว้ข้อมูล 
  ๓.๒ จัดเตรียมข้อมูลส าหวรับรัฐมนตรี ใช้ประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  โดยจัดท าแฟ้มเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลส าคัญ  ได้แก่  
 (๑)  ระเบียบวาระการประชุม ฯ 
 (๒)  มติคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
 (๓)  ค ากล่าวเสนอร่างพระราชบัญญัติ   
 (๔) รายชื่อบุคคลที่จะเสนอเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา             
ร่างพระราชบัญญัติ... ในสัดส่วนของรัฐบาล   
 (๕)   รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติ  
 (๖)   ข้อมูลประกอบอื่นๆ ได้แก่ ความเหว็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข้อมูลพื้นฐานส าคัญและเกี่ยวข้องในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ความจ าเป็นและ
ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติ กฎหวมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ความเหว็น/ข้อคัดค้าน
ของกลุ่มต่าง ๆ  ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ฯลฯ 
  ๓.๓ ในวันประชุม เจ้าหวน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง จะไปประสานงาน
ที่รัฐสภา ฯ ติดตามการประชุมฯ และรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงทราบเป็นระยะ เพื่ออ านวยความสะดวกในการก าหวนดเวลาเดินทางไปสภาฯ 
พร้อมทั้งประสานเจ้าของเรื่องเพื่อเตรียมข้อมูล กรณีรัฐมนตรีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 
 ๔. เจ้าหวน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง จัดท ารายงานผลการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เพื่อทราบสาระส าคัญของ
ประเด็นการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และก าหวนดการแปรญัตติ พร้อมทั้งบันทึกความคืบหวน้าการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

>> ๗ <<   



          

 
  กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ วำระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ และวำระที่ ๓ ลงมติ 

 เมื่อผ่านวาระรับหวลักการ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ได้ตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ....แล้ว คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จะด าเนินการ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ และรายละเอียดทุก

มาตราจนเสร็จสิ้น ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ จะลงนาม เสนอรายงานผลการ

พิจารณาต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  โดยมีล าดับ

การด าเนินการ ดังนี ้

 ๑. ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งระเบียบวาระการประชุม             

สภาผู้แทนราษฎร  ให้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทราบ  

  ส านักงานรัฐมนตรี โดยกลุ่มงานประสานการเมือง ด าเนินการตรวจสอบ

ระเบียบวาระการประชุม จัดท าบันทึกพร้อมแนบเอกสาร รายงานการพิจารณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ... เสนอรัฐมนตรี และแจ้งผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ  

 ๒. ในวันประชุม  เจ้าหวน้าที่กลุ่มงานประสานการเมือง  จะไปประสานงาน          

ที่สภา ฯ ติดตามการประชุม ฯ และรายงานความคืบหวน้าของที่ประชุมสภา ฯ ใหว้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อก าหวนดเวลาเดินทางไปสภา ฯ ในกรณีที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา            

ร่างพระราชบัญญัติ....ซึงจะตอ้งเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ เจ้าหวน้าที่กลุ่มงานประสาน

การเมือง  จะจัดเตรียมค ากล่าวรายงานใหว้ด้วย    

 ๓. เจ้ าหวน้าที่ กลุ่ ม งานประสานการเมือง  จัดท ารายงานผลการเสนอ                     

ร่างพระราชบัญญัติ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง / รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เพื่อทราบ

ผลการลงมติของที่ประชุมสภาฯ และสาระส าคัญของประเด็นการอภิปราย  ข้อสังเกตต่างๆ 

ของที่ประชุมสภา  
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 กำรตอบกระทู้ถำม 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  มีอิสระจากมติพรรคการเมืองในการตั้งกระทู้ถาม            
การอภิปราย  และการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ       
 กระทู้ถำม คือ ข้อความหวรือค าถามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สมาชิกวุฒิสภา 
ถามนายกรัฐมนตรี หวรือรัฐมนตรีในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหวรือข้อนโยบายที่
เกี่ยวกับงานในหวน้าที่ของรัฐมนตรี เพื่อให้วรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเป็นผู้ตอบ  การตั้งกระทู้ถาม
อาจส่งผลใหว้รัฐมนตรีผู้นั้นเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหวน้าที่มากยิ่งขึ้น แม้การตั้ง
กระทู้ถามจะเป็นวิธีการควบคุมการบริหวารราชการแผ่นดินชั้นต้นที่ไม่มีผลโดยตรงใหว้
รัฐมนตรีพ้นจากต าแหวน่งก็ตาม แต่ผลของกระทู้ถามก็อาจท าใหว้เหว็นถึงความบกพร่องในการ
ปฏิบัติหวน้าที่ของรัฐมนตรีได้ 
 การตั้งกระทู้ถามต้องเสนอลว่งหวน้าเป็นหวนังสือยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร /
ประธานวุฒิสภา กระทู้ถำมมี ๓ ประเภท คือ กระทู้ถามสด  กระทู้ถามด่วน และกระทู้ถามทั่วไป 
 กระทู้ถำมสด เป็นกระทู้ถามในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผู้ตั้งกระทู้ถามสดต้อง
ระบุชื่อเรื่องที่จะถาม และเสนอก่อนเริ่มการประชุมในวันนั้น พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ว่า           
จะถามนายกรัฐมนตรีหวรือรัฐมนตรีผู้ใด และต้องมีลักษณะอย่างหวนึ่ง อย่างใด  ดังต่อไปน้ี 
 ๑.  เป็นเรื่องส าคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชน 
 ๒.  เป็นเรื่องที่กระทบถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 ๓.  เป็นเรื่องเร่งด่วน 
 เมื่อประธานสภาได้รับแล้วจะต้องรีบบรรจุกระทู้ถามสดเข้าระเบียบวาระการประชุม  
และแจ้งใหว้นายกรัฐมนตรีหวรือรัฐมนตรีผู้นั้นทราบโดยทันที 
 ในการประชุมครั้งหวนึ่ง ๆ จะบรรจุกระทู้ถามสดได้ไม่เกิน ๓ กระทู้ และ           
มิให้วผู้ตั้งกระทู้ถามคนเดียวกันถามเกินกว่า ๑ กระทู้ 
 ระยะเวลาในการถามและตอบกระทู้ถามสดในการประชุมแต่ละครั้งของ สัปดาหว์ 
ต้องไม่เกิน ๖๐ นาที และผู้ตั้งกระทู้ถามสดมีสิทธิซักถามกระทู้ละไม่เกิน ๓  ครั้ง 
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 กระทู้ถำมด่วน  เป็นกระทู้ถามที่สมาชิกวุฒิสภา ยื่นถามเพื่อใหว้นายกรัฐมนตรี
หวรือรัฐมนตรี  ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา โดยจะบรรจุวาระภายใน ๑  สัปดาหว์  
 กระทู้ถำมทั่วไป จะมีข้อความเป็นค าถามในข้อเท็จจริงหวรือนโยบายโดยระบุว่า
จะใหว้ตอบในที่ประชุมสภา หวรือในราชกิจจานุเบกษา เมื่อประธานสภาได้รับแล้วจะจัดส่ง
กระทู้ถามไปยังรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในที่ประชุมสภา ใหว้
บรรจุเข้าระเบียบการประชุมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังรัฐมนตรี 
 หวากเป็นกระทู้ถามที่ต้องตอบในราชกิจจานุเบกษา  ประธานสภาจะแจ้งไปยัง
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตอบภายใน ๓๐ วัน  นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับกระทู้
ถามนั้น และหวากรัฐมนตรีได้ตอบในราชกิจจานุเบกษาแล้ว หวรือมีเหวตุขัดข้องไม่ตอบภายใน
ก าหวนดเวลาดังกล่าว  ให้วประธานสภาแจ้งใหว้ผู้ตั้งกระทู้ถามทราบ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ในฐานะคณะรัฐมนตรี  ท าหวน้าที่ในการ
บริหวารราชการแผ่นดิน  โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ  ท าหวน้าที่ตรวจสอบการบริหวารราชการ
แผ่นดินด้วยการตั้งกระทู้ถาม  ญัตติ  เพื่อใหว้นายกรัฐมนตรีหวรือรัฐมนตรีตอบชี้แจงในที่
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  หวรือที่ประชมุวุฒิสภา  
 ในการตอบกระทู้ถามนั้น ส านักงานรัฐมนตรี  โดยกลุ่มงานประสานการเมือง                   
จะด าเนินการประมวลข้อมูล  จัดท าค าตอบส าหวรับรัฐมนตรี  และประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
เตรียมให้วข้อมูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา พร้อมทั้งจัดท ารายงานการตอบกระทู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 กำรชี้แจงญัตต ิ
           ญัตติ  คือ ข้อเสนอใดๆ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / สมาชิกวุฒิสภา ที่มี

ความมุ่งหวมายเพื่อใหว้สภามีมติหวรือวินิจฉัยชี้ขาดใหว้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหวนึ่ง  ถ้ามีประเด็น

หวรือ เหวตกุารณ์ด่วน  สมาชิกสามารถยื่นญัตติด่วนในที่ประชุมสภาได้ 

 โดยทั่วไปแล้วญัตติต้องเสนอเป็นหวนังสือ และมีผู้รับรองญัตติ  ซึ่งก าหวนดไว้ว่า         

ไม่น้อยกว่า ๕ คน แต่มีบางเรื่องที่เป็นญัตติที่เสนอด้วยวาจา ซึ่งส่วนใหวญ่จะเป็นญัตติ

เกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติในการประชุมสภา เพื่อช่วยใหว้การพิจารณาญัตติหวลักส าเร็จลง 

ญัตตทิี่ส าคัญและมีผลต่อการควบคุมการบริหวารราชการแผ่นดิน  ได้แก่   

 -  ญัตติทั่วไป เพื่อให้วสภาด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหวนึ่ง 

 - ญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกคณะรัฐมนตรี   

โดยไม่มีการลงมติ 

 -  ญัตติเปิดอภิปรำยทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วำงใจ เป็นวิธีการควบคุมการ

บริหวารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งส าคัญและเด็ดขาด การใช้มาตรการควบคุม

แบบนี้  จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหว็นว่ารัฐมนตรีหวรือนายกรัฐมนตรีบริหวาร

ราชการแผ่นดินผิดพลาด  หวรือมีพฤติกรรมไม่เป็นที่ไว้วางใจ  อันมีผลกระทบและก่อใหว้เกิด

ความเสียหวายอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหวรือประเทศชาติ การเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย

ทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ สามารถกระท าได้กับนายกรัฐมนตรี หวรือรัฐมนตรีเป็น

รายบุคคล 

 ในการชี้แจงญัตติ ส านักงานรัฐมนตรี  โดยกลุ่มงานประสานการเมือง              

จะด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลประกอบ การชี้แจงญัตติใหว้แก่รัฐมนตรี และประสาน

ผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมให้วข้อมูลเพิ่มเติม ณ รัฐสภา พร้อมทั้งจัดท ารายงานการชี้แจงญัตติ 

 

 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 กำรชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมำธิกำร 

   กำรสั่งกำรให้ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมำธิกำร 

 คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภา  มีอ านาจออกค าสั่งเรียกเอกสารจากบุคคลใด  

หวรือเรียกบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริง หวรือแสดงความคิดเหว็น  ในกิจการที่กระท าหวรือใน

เรื่องที่พิจารณาสอบสวนหวรือศึกษาอยู่นั้นได้  โดยประธานคณะกรรมาธิการ แจ้งใหว้รัฐมนตรี

ซึ่งบังคับบัญชาหวรือก ากับ  ดูแลหวน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดทราบ  และมีค าสั่งใหว้บุคคลนั้น

ด าเนินการ 

 รัฐมนตรีซึ่งบังคับบัญชา หวรือก ากับดูแลหวน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัด ต้องมีค าสั่ง

ใหว้บุคคลดังกล่าวด า เนินการได้ เพื่อใหว้เป็นไปตามพระราชบัญญัติค า สั่งเรียกของ

คณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้บัญญัติบทก าหวนด

โทษที่รัฐมนตรีควรรับทราบด้วย ดังนี้ 

 “มาตรา ๑๔ ผู้ใดส่งเอกสารหวรือแจ้งความอันเป็นเท็จต่อคณะกรรมาธิการ  

ซึ่งกระท าการตามหวน้าที่  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หวรือปรับไม่เกินสี่พันบาท หวรือ

ทั้งจ าทั้งปรับ 

  มาตรา   ๑๕ ผู้ใดกระท าด้วยประการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติการ

ตามหวน้าที่ของคณะกรรมาธิการ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหวนึ่งปี  หวรือปรับไม่เกินสอง

พันบาท หวรือทั้งจ าทั้งปรับ” 
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 กำรสั่งกำร/มอบหมำย องค์กรหลัก องค์กรในก ำกับ และองค์กำรมหำชน 
 รัฐมนตร ีสามารถสั่งการ / มอบหวมาย องค์กรหวลัก องค์กรในก ากับ และองค์การ
มหวาชน ด าเนินการได้ ดังน้ี 
  องค์กรหลัก 

หน่วยงำน ชือ่ย่อ ผู้บังคับบัญชำ 
๑. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
๓. ส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔. ส านักงานคณะกรรมการ 
   การอุดมศึกษา  
๕. ส านักงานคณะกรรมการ 
 การอาชีวศึกษา 

สป. 
สกศ. 
สพฐ. 
 
สกอ. 
 
สอศ. 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ป.ศธ.) 
เลขาธิการสภาการศึกษา (ลธ.สกศ.) 
เลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ลธ.กพฐ.) 
เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (ลธ.กกอ.) 
เลขาธิการคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา (ลธ.กอศ.) 

  องค์กรในก ำกับ  (จัดตั้งโดย พรบ. ของแต่ละองค์กร) 

หน่วยงำน ชื่อย่อ ผู้บังคบับัญชำ 
๑. สถาบันส่งเสริมการสอน   
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

สสวท. ผู้อ านวยการ สสวท. (ผอ.สสวท.) 

๒.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา คส. เลขาธิการคุรุสภา (ลธ.คส.) 
๓. ส านักงานคณะกรรมการ 
 ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สกสค. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการ ฯ  (ลธ.สกสค.) 

๔. ส านักงานลูกเสือแหว่งชาติ สลช. เลขาธิการส านักงานลูกเสือแหว่งชาติ 
(ลธ.สลช.) 

๕.  มหวาวิทยาลัย / สถาบันอุดมศึกษา 
 ในก ากับของรัฐ  ๑๕  แหว่ง  ดังน้ี 
 ๕.๑ จุฬาลงกรณ์มหวาวิทยาลัย 
 ๕.๒ มหวาวิทยาลัยเชียงใหวม่ 

 
 

จฬ. 
มช. 

อธิการบดีมหวาวิทยาลัย/สถาบัน 
 
อ.จฬ. 
อ.มช. 

ลุ่มงานประสานการเมือง   ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

>> ๑๓ <<   



          >> ๑๔ <<   

หวน่วยงาน ชื่อย่อ ผู้บังคับบัญชา 
 ๕.๓ มหวาวิทยาลัยทักษิณ 
 ๕.๔ มหวาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าธนบุรี 
 ๕.๕ มหวาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ๕.๖ มหวาวิทยาลัยบูรพา 
 ๕.๗ มหวาวิทยาลัยมหวิดล 
 ๕.๘ มหวาวิทยาลัยแม่ฟ้าหวลวง  
 ๕.๙ มหวาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 ๕.๑๐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหวารลาดกระบัง 
 ๕.๑๑ มหวาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าพระนครเหวนือ 
 ๕.๑๒ มหวาวิทยาลัยมหวาจุฬาลงกรณ 
  ราชวิทยาลัย 
 ๕.๑๓ มหวาวิทยาลัยมหวามกุฎ 
  ราชวิทยาลัย 
 ๕.๑๔ มหวาวิทยาลัยพะเยา 
 ๕.๑๕ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

มทษ. 
มจธ. 

 
มทส. 
มบ. 
มม. 
มฟล. 
มวล. 
สจล. 

 
มจพ. 

 
ม.มจร. 

 
มมร. 

 
มพ. 
สกว. 

อ.มทษ. 
อ.มจธ. 
 
อ.มทส. 
อ.มบ. 
อ.มม. 
อ.มฟล. 
อ.มวล. 
อ.สจล. 
 
อ.มจพ. 
 
อ.ม.มจร. 
 
อ.มมร. 
 
อ.มพ. 
อ.สกว. 

 องค์กำรมหำชน  (จัดตั้งโดย พรฎ. ของแต่ละองค์กร) 
หน่วยงำน ชื่อย่อ ผู้บังคับบัญชำ 

๑. สถาบันระหวว่างประเทศเพื่อการค้า 
 และการพัฒนา 

สคพ. 
 

ผู้อ านวยการ  สคพ. 
(ผอ.สคพ.) 

๒. ร.ร.มหวิดลวิทยานุสรณ์ ร.ร.มวส. ผู้อ านวยการ ร.ร. มวส. 
(ผอ.ร.ร. มวส.) 

๓. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหว่งชาต ิ สทศ. 
 

ผู้อ านวยการ  สทศ. 
(ผอ.สทศ.) 

 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 



          

 
  

 กำรแสดงรำยกำรบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

 ผู้ด ารงต าแหวน่งทางการเมือง มีหวน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหวนี้สินของตน                 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แหว่งชาตทิุกครั้งที่เข้ารับต าแหวน่ง หวรือพ้นจากต าแหวน่ง ดังน้ี 

 (๑)  นายกรัฐมนตรี 

 (๒)  รัฐมนตรี  

 (๓)  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 (๔)  สมาชิกวุฒิสภา 

 (๕)  ข้าราชการการเมืองอื่น    

 (๖)  ผู้บริหวารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นตามที่กฎหวมายบัญญัติ 

 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหวนี้สิน ใหว้ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ          

ซึ่งเป็นส าเนาหวลักฐาน ที่พิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหวนี้สินดังกล่าว รวมทั้ง

ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในรอบปีภาษีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ใหว้รวมถึง

ทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหวน่งทางการเมืองที่มอบหวมายใหว้อยู่ในความครอบครองหวรือดูแล

ของบุคคลอื่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหวรือทางอ้อมด้วย  

 ก ำหนดเวลำยื่นบัญชีทรัพย์สิน   

 ๑.  ภายใน  ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับต าแหวน่ง 

 ๒.  ภายใน  ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่พ้นจากต าแหวน่ง 

 ๓.  ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ด ารงต าแหวน่งตาย  (ในระหวว่างด ารงต าแหวน่ง หวรือ

  ก่อนยื่นบัญชีหวลังจากพ้นจากต าแหวน่ง)  ใหว้ทายาทหวรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่น 

 ๔.  ภายใน ๓๐  วัน  นับแต่วันที่พ้นจากต าแหวน่งครบ  ๑  ปี  
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 กำรแต่งตั้งบุคคลเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 

 ตามบทบัญญัติในมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง 

พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ มีอ านาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี /ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีช่วยว่าการ / เลขานุการรัฐมนตรี / ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี จ านวนเท่ากับจ านวน

รัฐมนตรี  โดยน าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหว้ความเหว็นชอบก่อน  แล้วจึงออกค าสั่ง

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแต่งต้ังบุคคลที่ได้รับความเหว็นชอบ 

 กำรมอบอ ำนำจให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง ฯ 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหวารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  

มาตรา ๑๒  และมาตรา ๔๕ ไดใ้ห้วอ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ ในการมอบอ านาจใหว้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ฯ  ปฏิบัติราชการแทน  โดยออกค าสั่งกระทรวง ฯ 

 กำรประชุมชี้แจงนโยบำย 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ จะประชุมชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ในแนวนโยบายการ

บริหวารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  ใหว้แก่องค์กรหวลักองค์กรในก ากับ 

และองค์การมหวาชน  เพื่อใหว้แต่ละองค์กรด าเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรี ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป  ทั้งนี้ส านักงานรัฐมนตรีจะเป็นผู้ประสานงาน

ในการประชุม 

 กำรมอบหน้ำที่ให้ผู้ช่วยรัฐมนตรี 

       รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ฯ สามารถมอบหวน้าที่ใหว้ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด าเนินการได้               

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ .ศ. ๒๕๔๖ ในมิติ                

ด้านต่างๆ  ดังนี ้
 

 
กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

>> ๑๖ <<   



          

 

 ๑) มิติด้ำนกำรเมือง ประสานงานระหวว่างนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรี และกระทรวงในเรื่องที่นายกรัฐมนตรี หวรือรัฐมนตรีมอบหวมาย 

 ๒) มิติด้ำนประชำชน เป็นผู้แทนรัฐมนตรี ในการรับฟังข้อเสนอแนะ พิจารณา

เรื่องร้องเรียน หวรือร้องทุกข์เกี่ยวกับนโยบาย หวรือกิจกรรมอันอยู่ในอ านาจหวน้าที่ของ

กระทรวง 

 ๓) มิติด้ำนกระทรวง เป็นผู้แทนของรัฐมนตรีในการเจรจา ร่วมเจรจา หวรือ

หวารือในเรื่องที่ไม่ก่อใหว้เกิดพันธะทางกฎหวมายผูกมัดรัฐมนตรี กระทรวงหวรือทางราชการ  

และสามารถเข้ารับฟัง เข้าประชุมแทน หวรือเข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีในการประชุมต่างๆ 

โดยไม่นับเป็นองค์ประชุม และอาจเสนอความเหว็นต่อที่ประชุมได้หวากได้รับอนุญาตจาก

ประธานในที่ประชุมหวรือที่ประชุม โดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

 ๔) มิติด้ำนต่ำงประเทศ  เข้าประชุมแทนหวรือเข้าประชุมร่วมกับรัฐมนตรีในการ

ประชุมกับต่างประเทศหวรือระหวว่างประเทศ  โดยค านึงถึงหวลักปฏิบัติระหวว่างประเทศ  และ

พิธีการทูต 

 ๕)  มิติด้ำนข้ำรำชกำร ประสานงานกับข้าราชการประจ าและข้าราชการ

การเมืองในกระทรวง เพื่อใหว้ภารกิจที่ได้รับมอบหวมายจากนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หวรือ

คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่จะใช้อ านาจบังคับบัญชาหวรือ

สั่งการใดๆ  มิได ้

 ๖) มิติด้ำนสังคม ปฏิบัติหวน้าที่แทนรัฐมนตรีในงานพิธีการของทางราชการ หวรือ

เอกชน หวรืองานสังคมที่ไม่ขัดต่อกฎหวมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หวรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 

 ๗)  มิติด้ำนอื่นๆ ปฏิบัติหวน้าที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรี หวรือรัฐมนตรี

มอบหวมาย โดยไม่ขัดต่อกฎหวมาย 

 
กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

>> ๑๗ <<   



          

 
 

 กำรลำและกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 การลาทุกประเภท และการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการการเมือง  ใหว้ลา

ต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะหวัวหวน้ารัฐบาล หวรือในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรองนายกรัฐมนตรี 

หวรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดแล้วแต่กรณี ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ

ข้าราชการ  พ.ศ. ๒๕๕๕  หวมวด ๓  ข้อ  ๔๒ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย  

การอนุมัติใหว้เดินทางไปราชการ และการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔  หวมวด ๑  

ข้อ ๑๑  และข้อ ๑๓  ดังนี้ 

  กำรเดินทำงไปรำชกำรในรำชอำณำจักร 

ผู้อนุมัต ิ ผู้ลำ / ผู้เดินทำง 

๑. นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัวหวน้ารัฐบาล ที่ปรึกษารัฐมนตร/ี ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย 

๒. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เลขานุการรัฐมนตรี /ผู้ ช่ วย เลขานุการ

รัฐมนตรี 

 ส าหวรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรัฐมนตรีว่าการ  และ   

รัฐมนตรีช่วยว่าการ  ใหว้อยู่ในดุลพินิจของผู้เดินทาง  แต่ใหว้รายงานนายกรัฐมนตรี   หวรือ

รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบก่อนเดินทาง 

  กำรเดินทำงไปรำชกำรต่ำงประเทศ 

ผู้อนุมัต ิ ผู้ลำ / ผู้เดินทำง 

๑. นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัวหวน้ารัฐบาล รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง /ที่ ปรึ กษา

รัฐมนตร ีและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย 

๒. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง/เลขานุการ

รัฐมนตร ี/ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

>> ๑๘ <<   



          

>> ๑๙ <<   
 

 กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 

 กระทรวงการคลังได้เทียบระดับต าแหวน่งข้าราชการการเมืองไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามหวนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. ๐๔๐๖.๖ /ว๑๐๔  
ลว  ๒๒  กันยายน ๒๕๕๑  ดังน้ี 

 บัญชีเทียบต ำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมืองกับ
ต ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรือน 

ต ำแหน่ง 

เทียบเท่ำ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ประเภทและระดบั

ต ำแหน่ง 
๑.  นายกรัฐมนตร ี  
๒. รองนายกรัฐมนตร ี  
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
 และรัฐมนตรีว่าการทบวง 
๔. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และ รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
๕. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ีที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี      
    ที่ปรึกษารัฐมนตรี และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ า            
 ส านักนายกรัฐมนตรี 
๖. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
๗. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  
๘. โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี           
๙. รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี     
๑๐. เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี    
๑๑. ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี         
๑๒. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง                                
 และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง     

บริหวาร   สูง 
บริหวาร   สูง 
บริหวาร   สูง 
 
 
บริหวาร   สูง 
บริหวาร   สูง 
 
 
บริหวาร   สูง 
บริหวาร   สูง 
บริหวาร   สูง 
บริหวาร   ต้น 
บริหวาร   ต้น 
อ านวยการ  ต้น 
บริหวาร  ต้น 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 



          
>> ๒๐ <<   

ต ำแหน่ง เทียบเท่ำ 
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
ประเภทและระดบั

ต ำแหน่ง 
๑๓. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
 และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 
๑๔. ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา และ  
 ที่ปรึกษารองประธานรฐัสภา 
๑๕. ที่ปรึกษาประธานวฒุิสภา   
 ที่ปรึกษาประธานสภาผูแ้ทนราษฎร  และ  
 ที่ปรกึษารองประธานวฒุิสภา 
๑๖. เลขานุการประธานรัฐสภา   
 เลขานุการรองประธานรฐัสภา  
 เลขานุการประธานวฒุสิภา   
 เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 เลขานุการรองประธานวุฒิสภา  และ 
 เลขานุการรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
๑๗. เลขานุการผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

อ านวยการ  ต้น 
 
บริหวาร  สูง 
 
บริหวาร  สูง 
 
 
บริหวาร  ต้น 
 
 
 
 
 
อ านวยการ  ต้น 

กำรเทียบต ำแหน่งบุคคลที่ไม่ได้เป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง 
 ต ำแหน่ง  เทียบเท่ำ ฯ 
-  ทปษ.ที่ไม่ได้มีต าแหวน่งก าหวนดไวแ้ละไมไ่ด้รับเงินเดือน  ประเภทวิชาการไม่เกินระดับคุณวุฒิ 
  (ดุลยพินิจ รมว.ศธ.) 
-  หวัวหวน้าขา่วหวรือบรรณาธิการ คอลัมน์นสิต์    ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
-  นักข่าว/นักประชาสัมพนัธ์    ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิาร 

  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการการเมือง เป็นไปตาม          
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒ – ๘) และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘ ตอนพิเศษ 
๔๒ ง วันที่ ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๔ ตามเอกสารในภาคผนวก 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 



          

 
 

 กำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 

   ข้าราชการการเมืองมีสิทธิขอพระราชทานเครื่ องราชอิสริยาภรณ์                
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ ดังน้ี 

ล ำดับ ต ำแหน่ง 
เครื่องรำชฯ 

ที่ขอพระรำชทำน 
เงื่อนไขและระยะเวลำ 

กำรเลื่อนชั้นตรำ 

  เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง  
๑ รัฐมนตร ี

ว่าการกระทรวง 
ป.ช. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ช. 

๒. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๓. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๔. ขอพระราชทานได้ทุกปี 

๒ รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวง 

ป.ม. ม.ป.ช. ๑. เริ่มขอพระราชทาน ป.ม. 
๒. ได้ ป.ม. ขอ ป.ช. 
๓. ได้ ป.ช. ขอ ม.ว.ม. 
๔. ได้ ม.ว.ม. ขอ ม.ป.ช. 
๕. ขอพระราชทานได้ทุกปี 

๓ ที่ปรึกษารัฐมนตรี 
แ ล ะ ที่ ป รึ ก ษ า
รัฐมนตรีช่วย 

ต.ม. ท.ช. ๑. ขอพระราชทานได้ปีเว้นปี 
๒.ใหว้ขอเฉพาะผู้ที่ได้รับเงินเดือน 
    จากงบประมาณแผ่นดิน 

๔ เลขานุการ 
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร 
กระทรวง 

ต.ม. ท.ช. ขอพระราชทานได้ปีเว้นป ี
 

๕ ผู้ ช่ วย เลขานุการ 
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวง 

ต.ม. ท.ม. ขอพระราชทานได้ปีเว้นป ี

 

>> ๒๑ <<   



          

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 กำรมีรถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง 

 คณะรัฐมนตรีได้ก าหวนดหวลักเกณฑ์เกี่ยวกับขนาดรถประจ าต าแหวน่งของ

รัฐมนตรวี่าการกระทรวง  ให้วมีขนาดเครื่องยนต์  ไม่เกิน  ๓,๐๐๐  ซีซ ี

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ มีข้อก าหวนด             

ที่ผู้ใช้รถประจ าต าแหวน่งควรทราบ ดังน้ี 

  - ผู้ใช้รถประจ าต าแหวน่ง เป็นผู้จ่ายค่าเชื้อเพลิงเอง และรับผิดชอบ

ค่าปรับอันเนื่องจากการกระท าผิดกฎจราจร 

  - ผู้ใช้รถประจ าต าแหวน่ง ต้องคืนรถใหว้แก่ส่วนราชการภายในก าหวนด           

๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้พ้นจากต าแหวน่ง หวรือส่งมอบงาน แล้วแต่กรณี 

 

 กำรใช้รถต ำรวจน ำขบวน 

 รัฐมนตรีสามารถใช้รถต ารวจน าขบวนได้เป็นประจ า ทั้งใน  และนอกเขต

กรุงเทพมหวานคร 
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กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 

ภำคผนวก 



          

 

 
  

 พระรำชบัญญัต ิ

  พ.ร.บ. การศึกษาแหว่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

 พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  พ.ร.บ.ระเบียบบริหวารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖    

 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหวน่ง ข้าราชการครู  

  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  

 พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   พ.ร.บ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๔๑  

  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   พ.ร.บ. การบริหวารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ 

   พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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  พ.ร.บ. การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหวรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  พ.ร.บ.มหวาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 พ.ร.บ.สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 พระรำชกฤษฎีกำ 
   พรฎ.การจัดตั้ งสถาบันระหวว่ า งประ เทศเพื่ อการค้ าและการพัฒนา 

  (องค์การมหวาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

   พรฎ.จัดตั้งโรงเรียนมหวิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   พรฎ.จัดตั้งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหว่งชาติ (องค์การมหวาชน)  

  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 กฎกระทรวง 
   กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง ฯ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ  

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ 

  การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ 

 การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 
กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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 ประกำศ 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหวนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหวาคม ๒๕๕๓ 

   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหวนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่

  การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ สิงหวาคม ๒๕๕๓ 

   ประกาศส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ปรับปรุงความในประกาศ 

  กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหวนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา 

  เป็นเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ใหว้สอดคล้องกับมติของที่ประชุม                

  สภาการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหวาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานประสานการเมือง   ส านกังานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
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บรรณำนุกรม 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง  พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖  
 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย  พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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หัวหน้ำส ำนักงำนรัฐมนตรี 

นางรักขณา   ตัณฑวุฑโฒ หวัวหวน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 

เจ้ำหน้ำท่ีกลุ่มงำนประสำนกำรเมือง 

นางดวงรัตน์   นิรัตติวงศกรณ ์ นักวิเคราะหว์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

นางสาววริิยา   ไชยคุปต์ นักวิเคราะหว์นโยบายและแผน 
ช านาญการพิเศษ 

นายสรุศักด์ิ   สุวรรณไฉไล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
(ช่วยราชการ) 

นางสาวชัญญากาญจน์  โคตรพัฒน ์ นักวิเคราะหว์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

   
     กลุ่มงานประสานการเมอืง 
     ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวงศึกษาธิการ 
     โทร.       ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๕๓ , ๐ ๒๖๒๘ ๖๓๖๔  
       โทรสาร   ๐ ๒๒๘๑ ๗๖๔๔ , ๐ ๒๒๘๒ ๕๗๖๕ 
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