
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบคุลากร 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2657 31 กรกฎาคม 2563 แก้ไข้ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่น  

ประจ าปี 2563 
 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2670 31 กรกฎาคม 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประจ าปี 2563  

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2446 15 กรกฎาคม 2563 ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  
 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบ ุคลากร 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2326 3 กรกฎาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี 

พ.ศ. 2563 

 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2265 29 มิถุนายน 2563 แก้ไขประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2264 29 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึน

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  สังกัดส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา 
 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2150 18 มิถุนายน 2563 การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปี พ.ศ. 2563 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2037 8 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปี พ.ศ. 2563 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 782 21 กุมภาพันธ์ 2563 การคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยสถานศึกษา และ

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ปี พ.ศ. 2563 

 

 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบคุลากร 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2909 20  สิงหาคม  2563 การอบรมปฏิบัติการทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้   

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2904 20  สิงหาคม  2563 โครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ตาม

กรอบมาตรฐาน CEFR  
 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2857 17  สิงหาคม  2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง การบริหารงานภาครัฐและก าหมาย

มหาชน รุ่นที่20 
 

 

 



หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2840 14  สิงหาคม  2563 ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ห้องสมุดเข้มแข็งในสังคม

นวัตกรรมเพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน” และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พุทธศักราช 

2562 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2810 13  สิงหาคม  2563 โครงการพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ (ว 21/2563) 

 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2727 6  สิงหาคม  2563 ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม 

ปีงบประมาณ 2563 
 

 

หลักเกณฑ์การประเมินผลผลการปฏิบตังิานบุคลากร 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2092 11  มิถุนายน  2563 การแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 1039 11  มีนาคม  2563 การแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/287 5  กรกฎาคม  2563 ส่งรายช่ือคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/204 21  พฤษภาคม  2563 รายงานผลการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/142 29  เมษายน  2563 การแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/104 26  มีนาคม  2563 รายงานผลการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/440 6  ธันวาคม  2562 รายงานผลการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/416 19 พฤศจิกายน   2562 ส่งรายช่ือคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม   

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/376 28 ตุลาคม   2562 รายงานผลการพัฒนาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  
 

หลักเกณฑ์การใหคุ้ณใหโ้ทษและสร้างขวัญก าลังใจ 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 241 15  มกราคม  2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ   

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2487 17  กรกฎาคม  2562 การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ 

ประจ าปี 2564 
 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 4959 27  ธันวาคม  2562 การเล่ือนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)  

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ศธ 04152081/396  4 พฤศจิกายน  2562 ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธี

เฉลิมพระชนพรรษา  ประจ าปี 2563 
 

 

หลักเกณฑ์ท ี่ยังใช้บงัคับในสถานศึกษา 

หน่วยงาน เลขท ี่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง หมายเหตุ 

สพป.สมุทรสาคร ศธ 04152/ว 2169 19  มิถุนายน  2563 แจ้งข้อก าหนด ออกตามความในมาตร 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ..2548  (ฉบับที่ 10)และค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19)ที่5/2563  

 

 

 


