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การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งสายงานการสอนสรรหา (กรณีปกติ) 

ว15/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผูส้อบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว14/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตัง้บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว10/2562 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคณุสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว5/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว1/2556 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันไดซ้ึ่งอยู่ระหว่างรับราชการทหาร 
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การสรรหาบรรจุและแต่งตั้งสายงานการสอนสรรหา(กรณีพิเศษ)  
ว14/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครสูอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลาม
ศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจา้งหรือลูกจา้งช่ัวคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส 
ปัตตานี และ 4 อ าเภอ ในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบา้ย้อย) 
ว13/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมเีหตุพิเศษ 
ว17/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ครสูอนศาสนา วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงาน
จ้างเหมาบริการ ครูอตัราจ้างหรือลูกจ้างช่ัวคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 
อ าเภอในจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ อ าเภอเทพา อ าเภอนาทวี และอ าเภอสะบา้ย้อย) 
ว16/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มคีวามจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ว14/2557 การก าหนดคณุสมบตัิผู้มสีิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย เพ่ือท าหน้าท่ีผูฝ้ึกสอนกีฬา 

ขอใช้บัญชี  
ว8/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการน าบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผูส้อบแข่งขันไดใ้นบัญชีอ่ืนต าแหน่งครู
ผู้ช่วย 

คุณวุฒ ิ 

ว10/2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส าหรับคุณวุฒิภายในประเทศ  
ว9/2560 แนวปฏิบัติการนับหนว่ยกิต  
ว4/2558 แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการตรวจสอบคณุวุฒิ  
ว7/2556 แนวปฏิบัติการนับหนว่ยกิต  
ว2/2556 คุณวุฒิการศึกษาของผู้สอบแข่งขันได ้
ว13/2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต 

การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู  
ว7/2553 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 

สายงานบริหารสถานศึกษาพื้นที่ปกติ  
ว8/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
ว25/2561 การแก้ไขคณุสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมคัรเข้ารับการคัดเลอืกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ว2/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงานใน
พื้นที่พิเศษ ส าหรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงาน กศน.  
ว21/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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https://drive.google.com/file/d/1FurVf81hjc2eNnxW4rHkEOp7iKkg-Lzv/view?usp=sharing
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สายงานบริหารสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ    

ว17/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ส าหรับสถานศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
ว24/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และผูอ้ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ ในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้

สายงานบริหารการศึกษาพื้นที่ปกติ    

ว13/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ว1/2562 การแก้ไขหลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

สายงานบริหารการศึกษาพื้นที่พิเศษ    

ว17/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอใน
จังหวัดสงขลา (อ าเภอเทพา อ าเภอสะบ้าย้อย อ าเภอนาทวี และอ าเภอจะนะ) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

สายงานศึกษานิเทศก ์  
ว4/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายช่ือผูไ้ด้รับการคัดเลือกในบญัชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ไดร้ับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว1/2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ว33/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก ์สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว19/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ว12/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการน ารายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือกในบัญชีหน่ึงไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอ่ืน 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

บรรจุกลับผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงานตามมตคิณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการ 

ว8/2557 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ออก
จากราชการไปปฏิบตัิงานตามมตคิณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
ว10/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปปฏิบัติงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรีกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ   

ว7/2557 การให้ไดร้ับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ออก
จากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว9/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัคร
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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https://drive.google.com/file/d/1yaNV52EJZk8xEAGgGsvB8D5J5MjOCdWI/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1AbFlJgTjtQpWn04w90z1ULeNBQrmphMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbFlJgTjtQpWn04w90z1ULeNBQrmphMy/view?usp=sharing
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ผู้ออกจากราชการเพ่ือไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ  
ว9/2557 การให้ได้รับเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ออก
จากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา   
ว11/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการ
ทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการ  

เลื่อนเงินเดือน        

ว9/2562 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว7/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 

 

เน่ืองจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ   
 

ว6/2562 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ว5/2562 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ว20/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ว15/2561 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว26/2555 การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยั ถือเป็นการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการและมสีิทธิไดร้ับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไปศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ว6/2555 องค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้มผีลการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษาและผู้มีผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุทกภัยตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ว8/2554 แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจยัถือเป็นการปฏิบตัิหน้าที่ราชการและมสีิทธิไดร้ับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาไป
ศึกษาฝึกอบรม หรือปฏิบตัิงานวิจัย 
0206.5/62 การประกาศใช้กฎก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550  
ว4/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 

ว9/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดอืนในกรณีที่ไดร้ับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

เลื่อนเงินเดือนกรณีได้รับวุฒิสูงขึ้น 

ว25/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือนในกรณีที่ไดร้ับคณุวุฒิเพิ่มขึ้น
หรือสูงข้ึน ตามคณุวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รบัรอง 

ก าหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 

ว21/2556 การก าหนดอตัราเงนิเดือนส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
ว30/2555 การก าหนดอตัราเงนิเดือนส าหรับคณุวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 
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https://sites.google.com/bkkp.go.th/personbkkp/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5#h.hr42nb6zkiu8
https://drive.google.com/file/d/1g72HgiXDU1nKR_CGY_y7w1lNX7T_ImbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g72HgiXDU1nKR_CGY_y7w1lNX7T_ImbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwuhKmSpnNXmBrr8uuEZ9BdYWaFmncUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwuhKmSpnNXmBrr8uuEZ9BdYWaFmncUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwuhKmSpnNXmBrr8uuEZ9BdYWaFmncUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jwuhKmSpnNXmBrr8uuEZ9BdYWaFmncUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izZzZcm-aQnljFFxFyEj4ucwiKpatnEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bEuaFTWcXb-Gs-2ZUjDcVLlro---PYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bEuaFTWcXb-Gs-2ZUjDcVLlro---PYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bEuaFTWcXb-Gs-2ZUjDcVLlro---PYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10bEuaFTWcXb-Gs-2ZUjDcVLlro---PYh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2r5lBZBJWXjv57q7JCrjtMbfUjqrq9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2r5lBZBJWXjv57q7JCrjtMbfUjqrq9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w2r5lBZBJWXjv57q7JCrjtMbfUjqrq9O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLVLefwwfSTPyLzaa8th7yeSISgDn1sW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZLVLefwwfSTPyLzaa8th7yeSISgDn1sW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9f98-LVN7K2bda05a5XnCqTpl_mln1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9f98-LVN7K2bda05a5XnCqTpl_mln1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9f98-LVN7K2bda05a5XnCqTpl_mln1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEhxZ2-S8AlR_maJqlXkIX2Tkpt103rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEhxZ2-S8AlR_maJqlXkIX2Tkpt103rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HEhxZ2-S8AlR_maJqlXkIX2Tkpt103rb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olzfahFUgc8PjHmyvSvEA96Wbp9HRDDB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1olzfahFUgc8PjHmyvSvEA96Wbp9HRDDB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcDRl7iaqAEAtJ17GRZHAwFDgnk4-ANJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KcDRl7iaqAEAtJ17GRZHAwFDgnk4-ANJ/view?usp=sharing


การปรับเงินเดือน 

ว9/2558 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
ว8/2558 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2558 
ว2/2554 พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 
ว1/2551 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว4/2549 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว12/2548 การปรับอัตราเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว7/2548 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการคร ู

การให้ได้รับเงินเดือน 

ว3/2556 กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูง
กว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 
ล232/2554 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือ
สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 
ว5/2549 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือนเมื่อ ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะ  
ว6/2548 การก าหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ด ารงต าแหน่งหรือด ารง
ต าแหน่งที่มีวิทยฐานะ และให้ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ว5/2548 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือน 
ว1/2548 การก าหนดให้ข้าราชการครูด ารงต าแหน่งและวิทยฐานะและการให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือน       
เงินวิทยฐานะ และ เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การให้ได้รับเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่ง 

ว1/2550 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ 

ล257/2556 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรบัต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ พ.ศ. 2556 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินคร ู

ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปญัหาหนีส้นิข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยมืเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู พ.ศ. 2562 
ล1161/2561 ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครูว่าด้วยการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปญัหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2561 

ล1425/2559 แนวทางและขั้นตอนการรับช าระหนี้และตดิตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ิน
ข้าราชการคร ู
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https://drive.google.com/file/d/1Fdw52qIEXjEG9BSWm29CVlkNIEwDiuux/view?usp=sharing
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การเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน 

เปลี่ยนต าแหน่ง 

ว16/2548 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ย้าย 

สายงานการสอนและสายงานศึกษานิเทศก์ 
ว10/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ว24/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ว15/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการยา้ยข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เพิ่มเติม) 
ล1025/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว8/2549 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานบริหารสถานศึกษา 

ว5/2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว6/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ 
ล3564/2563 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี 2563 
(รายละเอียดการประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผูบ้ริหารสถานศึกษา) (เริ่มใช้ วันท่ี 1 สิงหาคม 2563) 
ว6/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ (ให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม ถึง 31 ก.ค. 63 
และเริ่มใช้หลักเกณฑ์ ว6/2563 ตั้งแต่วันท่ี 1 ส.ค. 63 เป็นต้นไป) 
ล420/2561 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายฯ 
ล685/2560 หลักเกณฑ์และวิธกีารย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ว24/2560 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ล1646/2559 การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ว9/2559 การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ล1619/2559 การก าหนดสดัสว่นจ านวนต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบญัชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ว5/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการยา้ยข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ว22/2556 องค์ประกอบการพจิารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ล1024/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
ว9/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
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สายงานบริหารการศึกษา 

ล1183/2559 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ผู้บริหารการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว18/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โอน 

ว13/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
ว9/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว29/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว5/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

เกลี่ยอัตราก าลัง 

ว8/2564 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการบริหารอัตราก าลังส าหรบัการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผููช่้วย สังกัด สพฐ. ประจ าปี 2564  
ว17/2563 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ว19/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลีย่อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การประเมินวิทยฐานะ 

มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 

ว3/2564 มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู 
ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา 
ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์
ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ว16/2563 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง ตามมาตรฐานต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 
ว11/2562 มาตรฐานต าแหน่งคณาจารย์และมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ ต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอาชีวศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ว24/2561 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศึกษา 
ล1016/2561 การก าหนดต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอ (เพิ่มเติม) 
ว20/2560 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน
การสอน 
ว5/2560 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
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ว26/2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการและการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
ว20/2559 การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูช านาญการและการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูช านาญการ 
ว15/2557 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว28/2555 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล165/2555 เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพเิศษและวทิยฐานะเช่ียวชาญ 
ว13/2554 มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว12/2551 การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว1/2549 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ.เทียบเท่าเป็นคณุสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะ 
ว23/2548 ต าแหน่งอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคณุสมบัตเิฉพาะส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ว17/2548 มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

การให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ว4/2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับวทิยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯ 
ล0111/2563 แนวทางการน าช่ัวโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาขีพ (PLC) 
ล0023/2562 การบันทึกประวตัิการปฏิบตัิงาน (Logbook)  
ล756/2561 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิทย
ฐานะและวิธีการฯ ว17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลีย่นผ่าน 
ว12/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศกึษา มีวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ล185/2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและ
โปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม 
ล0634-0643/2560 การก าหนดชั่วโมงการปฏิบตัิงานและการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ี 
ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ล22/2559 การก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา สังกัดส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มผีลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกต าแหน่ง 
ว7/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
ว13/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มผีลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพเิศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญทุกต าแหน่ง 
ว20/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) ให้มีวิทยฐานะช านาญการและมีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพเิศษ กรณทีี่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง 
ว21/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินและการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ กรณีที่มีการเปลี่ยนต าแหน่ง 
ล3313/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลา (เฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะช านาญการและมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 
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ว17/2554 การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะและการใหไ้ดร้ับเงินเดือน
ในอันดับที่สูงขึ้น 
ว10/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา 
(เฉพาะพื้นท่ีอ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) มีวิทยฐานะช านาญการและมหีรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ล0161/2554 การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะเช่ียวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ 
ล4902/2553 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาก าหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ล4609/2553 การประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัตหิน้าที่และการประเมินผลการปฏิบตัิงานส าหรับวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 
ล4588/2553 การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ล3028/2553 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ส านักงาน กศน. สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ล3725/2553 ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ส านักงาน กศน. สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ล3724/2553 ก าหนดภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ล2723/2553 การประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ล1100/2553 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ล4487/2553 การพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูช านาญการ 
ว19/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาผู้ทีผ่่านการประเมินผลงานทางวิชาการ
ภายหลังที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งใหม ่
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
ว3/2549 แบบประเมินและคู่มอืการใช้แบบประเมินเพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ 
ว2/2548 การก าหนดให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ด ารงต าแหน่งหรือด ารง
ต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะ และให้ได้รบัเงินเดือน ตามพระราชบญัญัตริะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 

การพัฒนา  

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย) 

ว26/2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครผูู้ช่วย 
ว19/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครผูู้ช่วย 

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

ว8/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
ว2/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ว19/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว6/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ไดร้ับต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
 

https://drive.google.com/file/d/1-DUmmYEhyDOOeQ2FjkLyMJDFrD53lBxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DUmmYEhyDOOeQ2FjkLyMJDFrD53lBxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DUmmYEhyDOOeQ2FjkLyMJDFrD53lBxQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yTb2YLQ1YqTOsxYOWNJGrvimK6w8Uzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yTb2YLQ1YqTOsxYOWNJGrvimK6w8Uzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yTb2YLQ1YqTOsxYOWNJGrvimK6w8Uzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyLFz--4p_FfflYBbxpdLMwjs9KQxwOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uyLFz--4p_FfflYBbxpdLMwjs9KQxwOl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9-Dc-AskwIjbPylTTWybMTOZuitQabL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9-Dc-AskwIjbPylTTWybMTOZuitQabL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P9-Dc-AskwIjbPylTTWybMTOZuitQabL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17l9cyY50LJ1Oo7DQ15hMxQlf9SRhcI0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17l9cyY50LJ1Oo7DQ15hMxQlf9SRhcI0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17l9cyY50LJ1Oo7DQ15hMxQlf9SRhcI0x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbSF-J2QpBsi4AIfGNQJ9KmeLMV7n_jY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GbSF-J2QpBsi4AIfGNQJ9KmeLMV7n_jY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nL9_Wg2BDwL4C0kWN7gwFNP5xga1WXH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nL9_Wg2BDwL4C0kWN7gwFNP5xga1WXH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nL9_Wg2BDwL4C0kWN7gwFNP5xga1WXH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nL9_Wg2BDwL4C0kWN7gwFNP5xga1WXH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nL9_Wg2BDwL4C0kWN7gwFNP5xga1WXH_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bq7bJn9bFXs4w_1DoYQqsA2UES5Ar4RD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bq7bJn9bFXs4w_1DoYQqsA2UES5Ar4RD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bq7bJn9bFXs4w_1DoYQqsA2UES5Ar4RD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjwRCS8ZCT_rcff5WM9bM2ksHY38nemj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjwRCS8ZCT_rcff5WM9bM2ksHY38nemj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NjwRCS8ZCT_rcff5WM9bM2ksHY38nemj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBBXmS-Yynn72uI6enZwWDorGXUOaWo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBBXmS-Yynn72uI6enZwWDorGXUOaWo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRKQltIof66Jp0HVhR7Vs2WqXRHfFl5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iRKQltIof66Jp0HVhR7Vs2WqXRHfFl5U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fwcBPX1BdlGQgPIzkOIPo_IHBMsRsTJw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fwcBPX1BdlGQgPIzkOIPo_IHBMsRsTJw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_s9ToVzfj0URLljCbXPMhyw2dAm3ERZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_s9ToVzfj0URLljCbXPMhyw2dAm3ERZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A_s9ToVzfj0URLljCbXPMhyw2dAm3ERZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19BxTYLf0tI68t2Ys46MvkQHfZZrhysH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19BxTYLf0tI68t2Ys46MvkQHfZZrhysH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hP-uC1RGGqyu99l20wy4cBcrr8NTniTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hP-uC1RGGqyu99l20wy4cBcrr8NTniTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hP-uC1RGGqyu99l20wy4cBcrr8NTniTH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdaODtIfWtlrqTnRS26s0vl2uZehgTaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdaODtIfWtlrqTnRS26s0vl2uZehgTaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdaODtIfWtlrqTnRS26s0vl2uZehgTaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MdaODtIfWtlrqTnRS26s0vl2uZehgTaj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jD7mANKWnKNlYDzW4CM2lvI_Lkq1JCAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jD7mANKWnKNlYDzW4CM2lvI_Lkq1JCAg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cezKSaPFCqoMij3EWNXFmu-uKD5Ra4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12cezKSaPFCqoMij3EWNXFmu-uKD5Ra4K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k72NTGyICZqKMeoH5jlUshcciDDtlbIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k72NTGyICZqKMeoH5jlUshcciDDtlbIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k72NTGyICZqKMeoH5jlUshcciDDtlbIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDov_GV-b-opFPjwJLKS0_tcUkidYx8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDov_GV-b-opFPjwJLKS0_tcUkidYx8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDov_GV-b-opFPjwJLKS0_tcUkidYx8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SDov_GV-b-opFPjwJLKS0_tcUkidYx8c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCpldpLaPcWhtB8pJEjnufhb0qevDX9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCpldpLaPcWhtB8pJEjnufhb0qevDX9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gCpldpLaPcWhtB8pJEjnufhb0qevDX9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_RKIGYGm3TyR0oNkcOku6yKluTYLfeMN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_RKIGYGm3TyR0oNkcOku6yKluTYLfeMN/view?usp=sharing


การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

ว2/2563 แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณี
เปลี่ยนต าแหน่ง 
ว14/2561 การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ว22/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ว1/2557 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ
สงขลา (เฉพาะอ าเภอเทพา สะบ้าย้อย นาทวี และจะนะ) เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
ว5/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาใหม้ีหรอืเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
ว3/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญพิเศษ และวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
ว4/2550 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

การพัฒนาระหว่างประจ าการ 

ว10/2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

บุคลากรทางการศึกษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) 

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ 
ว1/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งทั่วไป เพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ว4/2559 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและยุคลากรทาง
การศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ว27/2555 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ว16/2555 ซักซ้อมแนวปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 

การเลื่อนระดับต าแหน่ง 

ว9/2552 การเลื่อนระดับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2) 
 

การเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย และโอน 

ว30/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลีย่นต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการ
ย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามญั ไปบรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว29/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและขา้ราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว7/2552 การย้ายและการเลื่อนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
ว1/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานท่ี
เริ่มต้นจากระดับ 3 
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การพัฒนา และประเมิน บุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) 

ว1216/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของข้าราชการ
บรรจุใหม่ที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
ว16/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 38 ค(2) ภาคใต ้
ว15/2560 มาตรฐานต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ว6/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) 
ว25/2553 การด าเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ 
ว10/2548 การประเมินบุคคลผูป้ฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ์(ต าแหน่งประเภทท่ัวไป) 

การบริหารงานบุคคลฯ 

ว13/2561 การน าวิธีการประเมนิบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ มาใช้ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว20/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว4/2556 การก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับผูไ้ด้รบัการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ว9/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) 
ว16/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 36 ค.(2)  

การบรรจุและแต่งตั้งผู้ไดร้ับคัดเลือก 

ล208/2563 หลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรอง
ศึกษาธิการจังหวัด 
ว11/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรอง
ศึกษาธิการจังหวัด 
ว7/2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอ าเภอ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตลู และสงขลา) กรณีที่มคีวามจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ว12/2562 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีเ่สยีชีวิต ทุพพลภาพหรือ
พิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือการปฏิบัตตินเป็นพลเมืองดี เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว3/2562 หลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ดร้ับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไมส่งบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว16/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว11/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
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ว6/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใตฯ้ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ว17/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคดัเลือกบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติกร ให้
ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ว4/2560 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบตัิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ว22/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุ
พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ว11/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค (2) ต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ว2/2559 การแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ไปแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ส าหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ว14/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งเป็นข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ค. (๒) ในเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ว15/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการใหไ้ด้รับเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ว10/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่ท่ีมีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติการ (พ.ต.ก.) 
ว12/2552 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภททั่วไปเพือ่บรรจุและแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

การเลื่อนเงินเดือน 

ว4/2555 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. 
(2) 
ว21/2552 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 
ค. (2) 
ว15/2552 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค. (2)  
ว10/2552 ซักซ้อมแนวปฏิบตัิการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เนื่องจากขาดคุณสมบตัิเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
ว5/2552 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 
ค. (2) 

การให้ได้รับเงินเดือน 

ว23/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัไดร้ับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต าแหน่งท่ีได้รับการแต่งตั้งมา
ใช้ส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
ว10/2558 การปรับเงินเดือนเขา้สู่บัญชีเงินเดือนข้ันต่ าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ว18/2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว11/2554 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดอตัราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  
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ว4/2552 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ได้รับ
เงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง 
ว13/2551 การให้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับเงินเดือน 

เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งทีม่ีเหตุพิเศษ 

ว11/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) สายงานนิติการ กรณีรับโอนหรือย้ายจากข้าราชการประเภทอ่ืน ซึ่งเคยไดร้ับเงินเพิม่ส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุ
พิเศษ ต าแหน่งนิติกร ตามกฎหมาย ระเบียบอ่ืน ให้ได้รบัเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) ตาม
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มเีหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนติิการ พ.ศ. 2553 
ว17/2555 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการใหไ้ด้รับเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) 
ว9/2553 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ. 
2553 

กรอบอัตราก าลัง 

ว18/2561 การก าหนดกรอบอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
ว26/2560 การก าหนดกรอบอตัราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค. (2) ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ว17/2559 การจัดบุคลากรลงกรอบอัตราก าลังของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
ว14/2559 กรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร  
ล321/2552 การก าหนดกรอบอัตราก าลังและการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ว14/2552 การจัดกลุ่มต าแหนง่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 
ค. (2) 

การก าหนดต าแหน่ง 

ว14/2562 มาตรฐานต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) (เพิ่มเตมิ นักเทคโนโลยสีารสนเทศ นักวิเทศสมัพันธ์ นักโภชนาการ นักจิตวิทยา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
นักวิชาการส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายช่างเทคนิค) 
ว7/2561 การก าหนดต าแหน่งอย่างอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเปน็คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหนง่ประเภทอ านวยการ 
ว32/2560 การก าหนดต าแหนง่อย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า เพื่อเป็นคุณสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ว27/2560 การก าหนดต าแหนง่อย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ว15/2560 มาตรฐานต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 
ค.(2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
ว11/2560 มาตรฐานต าแหน่งขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น ตามมาตรา 38 
ค. (2) ต าแหน่งประเภทอ านวยการเฉพาะดา้นการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ล1170/2559 ชะลอการใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหนง่และประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
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ว19/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งและประเมินบคุคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
ว18/2556 การก าหนดต าแหนง่และมาตรฐานต าแหน่งประเภทวิชาการ สายงานทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ 
ว8/2556 มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 
38 ค.(2) 
ว1/2553 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
ว3/2552 การปรับระบบต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) จากระบบเดมิสูร่ะบบใหม่ ตาม
พระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ว14/2551 มาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การจัดประเภทต าแหน่ง 

ว1/2560 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ไดร้ับเงินเดือน และเงินประจ าต าแหน่งของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 
ว25/2555 กฎ ก.ค.ศ. การจดัประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง การให้ไดร้ับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง ของต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) พ.ศ.2555 

การประเมินค่างาน 

ว13/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหนง่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ว2/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน ส าหรับต าแหน่งบคุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับช านาญการพิเศษ ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

กฎหมาย วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ 

การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ 

ว11/2557 การลงโทษลดขั้นเงนิเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค. (2) 
ว5/2555 การเทียบให้บคุลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนสามญั ตามพระราชบัญญัตริะเบยีบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 เพื่อประโยชน์แก่การด าเนนิการทางวินัย 
ว2/2555 การสอบสวนปากค าผูเ้สียหายหรือพยานซึ่งเป็นเด็ก  
ว5/2551 การด าเนินการตามพระราชบญัญัตลิ้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550 
ว7/2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเล่นการพนัน 
ว6/2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤตผิิดประเวณีต่อบุคคลอื่น
หรือคู่สมรสของผู้อื่น  
ว5/2550 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการด าเนินการทางวินัย 
ว3/2550 หลักสูตรการด าเนินการทางวินัยส าหรับฝึกอบรมผูจ้ะเปน็กรรมการสอบสวน 
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https://drive.google.com/file/d/1ST4Dsh3GePhikDQEcTKbyySFavTIGSPS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdRWbb-mXybTqUXHEpbiGcEiwI_cPQE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdRWbb-mXybTqUXHEpbiGcEiwI_cPQE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdRWbb-mXybTqUXHEpbiGcEiwI_cPQE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FdRWbb-mXybTqUXHEpbiGcEiwI_cPQE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbeApXL1PaAW7InrhYP6RvP8_pznVEbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbeApXL1PaAW7InrhYP6RvP8_pznVEbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbeApXL1PaAW7InrhYP6RvP8_pznVEbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNm8Dw9uA20Ts27riA3ji_oMDS3UuRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNm8Dw9uA20Ts27riA3ji_oMDS3UuRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNm8Dw9uA20Ts27riA3ji_oMDS3UuRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNm8Dw9uA20Ts27riA3ji_oMDS3UuRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fNm8Dw9uA20Ts27riA3ji_oMDS3UuRUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQokKeJirS-WC6_-2Ayj7wHO4QikHmJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TQokKeJirS-WC6_-2Ayj7wHO4QikHmJO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14St_DueHWe5jEMiVSAnww3eika-OwJJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14St_DueHWe5jEMiVSAnww3eika-OwJJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14St_DueHWe5jEMiVSAnww3eika-OwJJJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaGbP9TXIiN6pypPv2ObxUJ3nOSuI5hi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EaGbP9TXIiN6pypPv2ObxUJ3nOSuI5hi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCV1UQKqFjC09tjapcELY_Q07wnVwJWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCV1UQKqFjC09tjapcELY_Q07wnVwJWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCV1UQKqFjC09tjapcELY_Q07wnVwJWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVaTNhdU7TyCvKeh9TGYaOx915CfnbUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVaTNhdU7TyCvKeh9TGYaOx915CfnbUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ga-K74zdhqlUSB8wzsbeYq0nQPh489-B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ga-K74zdhqlUSB8wzsbeYq0nQPh489-B/view?usp=sharing


การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
(ยังไม่มี) 

อื่น ๆ 

ล23/2558 การจัดท าค าขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล22/2558 การจัดท าค าขอเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.ค.ศ. 16) 

ล446/2558 การบันทึกทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. 16) รายการที่ 12 ต าแหน่ง วิทย
ฐานะ อันดับ/ระดับ และอัตราเงินเดือน 
ล462/2556 การด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

ล24/2563 รูปแบบค าสั่งการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว1/2563 การก าหนดแนวปฏิบตัิในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ว18/2560 แนวปฏิบัติเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล4/2563 การส่งค าสั่งบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการส่งรายงานการประชุม อ.ก.ค.
ศ. ท่ี ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ กศจ. 
ว12/2557 คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศกึษา  
ว3/2548 แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยูร่ะหว่างด าเนินการ 

การจัดประชุม 

ว3/2555 การจัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. ท่ี ก.ค.ศ.ตั้งในส่วนราชการ 
 

การจัดล าดับอาวุโสในราชการ 

ว22/2555 การจัดล าดับอาวโุสในราชการ  

งานบุคคลในจังหวดัชายแดนภาคใต้ 
ว5/2563 ซักซ้อมความเข้าใจเกีย่วกับการด าเนินการช่วยเหลือเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว6/2552 การบรหิารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต ้

การบันทึกผลงานและคุณงามความด ี

ว8/2550 การบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 

ว7/2551 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว24/2548 การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G8uJJnbO35CAeN26nMqgqDfe8fKATLMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G8uJJnbO35CAeN26nMqgqDfe8fKATLMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIWw0WS_oupMkAioy5POvRrIzeKgk-Fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KIWw0WS_oupMkAioy5POvRrIzeKgk-Fo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iz-n5jtR2YWI9Ml6IrFFfW1KP6HlpOt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iz-n5jtR2YWI9Ml6IrFFfW1KP6HlpOt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iz-n5jtR2YWI9Ml6IrFFfW1KP6HlpOt0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcBTby0Q2eOcoEmnHsgjRHV7LOwC5XPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RcBTby0Q2eOcoEmnHsgjRHV7LOwC5XPw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1VFhmpOj7Bu4OmuziX9mlgqpfIkFyU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j1VFhmpOj7Bu4OmuziX9mlgqpfIkFyU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUK-5ouiLKVz7snabI4H6y-uvt-llRC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUK-5ouiLKVz7snabI4H6y-uvt-llRC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vUK-5ouiLKVz7snabI4H6y-uvt-llRC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDAgc5dGCzjvNAl2wJ8VBP8gjzgxkgS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gDAgc5dGCzjvNAl2wJ8VBP8gjzgxkgS5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO8X_Lxuw9zz0RwkUo8YQENVwY2kyfal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO8X_Lxuw9zz0RwkUo8YQENVwY2kyfal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xO8X_Lxuw9zz0RwkUo8YQENVwY2kyfal/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kci7cUS2WbD0xQ_XEm51UfROsy2rCFQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kci7cUS2WbD0xQ_XEm51UfROsy2rCFQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRt_l6C4H3yFwpfb5isDAs7mtMfaolEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gRt_l6C4H3yFwpfb5isDAs7mtMfaolEA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnUsCymeyTMiM27gfrr37jbkB_qhVWlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnUsCymeyTMiM27gfrr37jbkB_qhVWlv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIuF5y-RHNxV1Mu3OjZTxA1De98oINnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jIuF5y-RHNxV1Mu3OjZTxA1De98oINnN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SWslC31AHNwaN1UwtJuC7Scd3lkl0yX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SWslC31AHNwaN1UwtJuC7Scd3lkl0yX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18SWslC31AHNwaN1UwtJuC7Scd3lkl0yX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9itNym70fy5529PGb-J_m4soMnFLmDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9itNym70fy5529PGb-J_m4soMnFLmDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-NUEjJGZACfMTsbm7E0zT0hJgQN_pdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-NUEjJGZACfMTsbm7E0zT0hJgQN_pdB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fw-psMtmmG-CiUEpEx8_k-k1TRliZXZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fw-psMtmmG-CiUEpEx8_k-k1TRliZXZy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXthJMLuAhlj6YqvTBYfhwlQ_Xginm8V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lXthJMLuAhlj6YqvTBYfhwlQ_Xginm8V/view?usp=sharing


การสรรหาอนุกรรมการ 

ล533/2560 หลักเกณฑ์และวิธกีารไดม้า วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. ท่ี 
ก.ค.ศ. ตั้งในส่วนราชการ พ.ศ. 2560 
ว6/2549 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 

การสั่งให้ออกจากราชการ 

ว8/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีทางราชการเลิกหรือยุบ
ต าแหน่ง 

ก าหนดวัน เวลาท างาน วันหยุด วันลา 

ว3/2551 ก าหนดวัน เวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปี และการลาหยุดราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

>  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วา่ด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2536 

>  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นท่ีเชิดชูยิ่งช้างเผือก และ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมีเกียรตยิศยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.2552 

>  พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดมิาลา พุทธศักราช 2484 

>  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันมีเกยีรตยิศยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484 

>  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสรยิาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484  

>  แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ.2555 

>  แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ฯ พ.ศ.2561 

ตัวอย่าง ภาคผนวก 

https://drive.google.com/file/d/10DqZCakiBV7iRNp5QBg8BKvxPy2tWnyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DqZCakiBV7iRNp5QBg8BKvxPy2tWnyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10DqZCakiBV7iRNp5QBg8BKvxPy2tWnyx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qskE1jZ0MKA9vv2UsKSuuEm1XOA2DzN7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qskE1jZ0MKA9vv2UsKSuuEm1XOA2DzN7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPpJHmJDMwnJrUXqXhK83scG6VZGFVpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPpJHmJDMwnJrUXqXhK83scG6VZGFVpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPpJHmJDMwnJrUXqXhK83scG6VZGFVpJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrKhoZcvQE67zvMY2ux84Ah73LFrmmS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrKhoZcvQE67zvMY2ux84Ah73LFrmmS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrKhoZcvQE67zvMY2ux84Ah73LFrmmS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DrKhoZcvQE67zvMY2ux84Ah73LFrmmS6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehRLJjLcvZWiQ9ghSFS0xK95W-vzDW8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehRLJjLcvZWiQ9ghSFS0xK95W-vzDW8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/151EPt6pOzsE-PxrmLg3L1CVeD13xZx3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/151EPt6pOzsE-PxrmLg3L1CVeD13xZx3P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16cqrr3voeM9UyJdgPTOKsPfZusTkf0bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wMyHb1HusKWwwrQZal8o7kp4Or-0i3L7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ZCg5a9b7wotUeWGyXcX7zjKFlg8flOd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rzcvMSA2XtBYzHUYmy12i1g3SxAKMWPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vloRrjmuUleuDOdI6V3N4QKzg9LCNsvq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/137tmZza_j1OpKUmdAwJtMmTT0c6TO2tG/view?usp=sharing

