
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1. การวางแผนอัตราก าลังและการก าหนด

ต าแหน่ง 

1. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการ

เกลี่ยก าลังข้าราชการและบุคลากร

ทางการศึกษา 

1.หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ  ที่ ศธ 0206.4/ว17  

ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยก าลัง

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  2. คู่มือแนวด าเนินการบริหารอัตราก าลัง

ลูกจ้างประจ า (เพ่ิมเติม) 

ที่ ศธ 04009/ว466 ลงวันที่ 26 มกราคม 2554 

เรื่อง คู่มือแนวด าเนินการบริหารอัตราก าลังลูกจ้างประจ า 

(เพ่ิมเติม) 

 

  3. หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 0206.4/ว19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

 

2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 1.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานประจ าปี พ.ศ.2563 

ด่วนมากที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว3564 ลงวันที่ 1 

กรกฎาคม 2563  

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี พ.ศ.2563 

 

 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  2. การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

ทายาทของข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพล
ภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งทายาทของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพล
ภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

  3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

  4. การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 
 
 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  5. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุ

และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.6/ว15 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

3. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร 

1. การเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การเลื่อนเงินดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

  2. การประเมินผลการปฏิบัติงานชอง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

  3.การเลื่อนเงินเดือนขงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

ที่ ศธ 0206.7/ว7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนขงข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาด
คุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

  4. การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ0206.7/ว9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

  5. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 0206.7/ว15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 
 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
   เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 

  6. หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  

ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ที่ ศธ 0206.7/ว20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

  8.แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561  
เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  9. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 04009/ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

  10. การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ ศธ 04009/ว2845 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 
เรื่อง การส ารองวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 

 

  11. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่
ความตาย 

ที่ ศธ 05009/ว2972 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  12. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ ศธ 0206.7/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

4. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ 

ที่ ศธ 0206.7/ว3 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

  2. หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  

ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยน
ต าแหน่ง 

ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ กรณี
เปลี่ยนต าแหน่ง 

 

  4. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
สอน 

ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน 

 

  5.แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.7/ว26 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2561  
เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

ที่ ศธ 0206.7/ว2 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

  7. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

ที่ ศธ 0206.7/ว8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

5. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 

1. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่ง
อยู่ระหว่างรับราชการทหาร 

ที่ ศธ 0206.6/ว1 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งอยู่ระหว่าง
รับราชการทหาร 

 

  2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
 
 

ที่ ศธ 0206.6/ว8 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง 

การย้าย และการรับดอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.2/ว10 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และ
การรับดอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มา
บรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  4. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง
อ านวยการ 

ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งอ านวยการ 

 

  5. หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วน
ราชการ ในสังกัดระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ ศธ 0206.2/ว13 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดระ
ทรวงศึกษาธิการ 

 

  6. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุ
และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
 

ที่ ศธ 0206.6/ ว 15 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง . ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ที่ ศธ 0206.6/ว21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

  8. แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการกา
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการกาศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 

 

  9. แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560  

ที่ ศธ 04134/ว2726 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2560 

 

  10. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 

ที่ ศธ 0206.6/ว3 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษา
จากต่างประเทศ 

 

  11. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเขารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเขารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 
 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  12. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ริหาร

สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

  13. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้สมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  14. แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อ
ประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับคุณวุฒิในประเทศ 

ที่ ศธ 0206.6/ว10 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพ่ือประโยชน์ในการ
บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส าหรับคุณวุฒิในประเทศ 

 

  15. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุต าแหน่งและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุต าแหน่ง
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

 

  16. การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้
ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรฐานต าแหน่งของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงาน 

ที่ ศธ 0206.4/ว16 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 
เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงาน 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  บริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ บริหารการศึกษา และสายงานนิเทศ  
  17. การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

  18. การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

ที่ ศธ 0206.6/ว25 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561 
เรื่อง การแก้ไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

  19. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

 

6. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการ
สร้างขวัญก าลังใจ 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี
วิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะ 

 

  2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางศึกษามีวิทยฐานะและ
เลื่อนวิทยฐานะ 

ที่ ศธ 0206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  3. แนวทาวการส่งแบบค าขอมีและเลื่อน

วิทยฐานะ หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ว 21/2560  

ที่ ศธ 04134/ว955 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 
เรื่อง แนวทาวการส่งแบบค าขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ว 21/2560 

 

  4. การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ทายาทของข้าราชการสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพล
ภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งทายาทของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพล
ภาพหรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี 
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 

 

  5. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่
ความตาย 

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2972 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 
2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย 

 

  6. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร 

ที่ ศธ 0206.6/ว5 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



ที ่ กลุ่มงาน เรื่อง เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
  ทางการศึกษา   
  7. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับเงินเดือนในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.
รับรอง 

ที่ ศธ 0206.7/ว9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง 

 

 


