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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

The secondary educational service area office Sukhothai 



สารบัญ 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.4/ว๒๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        หน้า 1-8 

2. หนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๗๓๑7 ลงวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๔     หน้า 9-14 

3. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ท่ี ศธ ๐๒๑๒๐/ ว๐๗๑๔ ลงวันท่ี 30 เมษายน ๐๕๖๒ 
เรื่อง แนวทางการพิจารณาการย้ายกรณีพิเศษ        หน้า 15-19 

4. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม  2549 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     หน้า 
20-29 

5. หนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๓๘๔ ลงวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  
เรื่อง ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ       หน้า 30-36 

6. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   หน้า 37-55 

7. หนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๒๔๘๐ ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔          หน้า 56-66 

8. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ ว๑๓ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระหว่างส่วนราชการ  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       หน้า 67-71 

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
9. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว22 ลงวันท่ี 22  ธันวาคม ๒๕๖3 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอนแข่งขันได้ 
ในบัญชีอ่ืน  ตำแหน่งครูผู้ช่วย        หน้า 72-77 

     10. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว1๙ ลงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
           เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย    หน้า 78-89 
     11. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๖ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
           เรื่อง แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย   หน้า 90-109 
 
 
 
 



  สารบัญ (ต่อ) 

        12. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๒/ว๑๐ ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   
    เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งต้ัง 
    ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย         หน้า 110-117 

13.  หนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม   ๒๕๖๐  
     เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว  
      สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐     หน้า 118-131 
14.  ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู 
       และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘         หน้า 134-139 

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
15. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
   และเลื่อนวิทยฐานะ          หน้า 140-141 
16. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.3/ว 21 ลงวันท่ี 5  กรกฎาคม  2560   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู 
   มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ        หน้า 142 
17. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.3/ว 9 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2564   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู       หน้า 143 
18. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.3/ว 10 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2564   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา     หน้า 144 
19. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.3/ว 11 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2564   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์     หน้า 145 
20. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.4/ว 12 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม  2564   
   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา     หน้า 146 
21. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.4/ว 4 ลงวันท่ี 28  มกราคม  2564   
   เรื่อง การลดระยะเวลาตามเง่ือนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะ 
   หรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน  สายงานบริหารสถานศึกษา  
   และสายงานนิเทศการศึกษา        หน้า 147 
22. คู่มือการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC  AWARDS)     หน้า 148-149 
 
 
 
 



  สารบัญ (ต่อ) 

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 
23. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๖ ลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 
      เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  หน้า 150-173 
24. หนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 0428/ว 90 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2553 
      เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
   ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ        หน้า 174-186 
25. คู่มือการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
     สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในระยะเวลา  1  ปี    หน้า 187-204 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 
26. แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
      ประจำปี ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หน้า 205-210   
27. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๑๕  ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
      การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    หน้า 211-221 
28. หนังสือ สพฐ. ด่วนท่ีสุด  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวนัท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒    
    เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     หน้า 222-239 
29. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
      เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     หน้า 240-242 
30. หนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๘๐๖๗ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
      การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย      หน้า 243-244 
31. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๗ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒   
     เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
    เนื่องจากขาดคุณสมบัติเก่ียวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ     หน้า 245 
32. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/๓๙ ลงวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
      เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    หน้า 246-247 
33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา 
   เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
   ตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553   หน้า 248-254 
34. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552       หน้า 255-262 
35. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 
      เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการคูรและบุคลากรทางการศึกษา  
   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)      หน้า 263-264 
36. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ พ.ศ. 2544   หน้า 265-274 
37. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๘ ลงวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖   
   เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
   ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)     หน้า 275-284 
 
 



  สารบัญ (ต่อ) 

38. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 15 กันยายน 2548 
      เรื่อง ประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์  
   (ตำแหน่งประเภทท่ัวไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา  หน้า 285-306 
39. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547  เรื่อง การคัดเลือก 
   เพ่ือแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซ่ึงมีลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ 
   โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานท่ีเริ่มต้น 
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