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หลักเกณฑ์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1. นโยบายด้านการบริหารอัตราก าลังคนและก าหนดต าแหน่ง 

   ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ที่ ศธ 1305/466 – 467  ลงวันที่ 11 มิถุนำยน 2545 
2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559 
3. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว 7374 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2562 
4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน    

2555 เรื่อง  หลักเกณฑ์กำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

5. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันที่ 5 มิถุนำยน  
2563  เรื่อง  กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันที่ 5  กรกฎำคม 2560 
8.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 17  ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 

9.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/1444  ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2549 

10.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1110  ลงวนัที่ 30 พฤษภำคม 2553 

11.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 20  ลงวันที่ 9  ธันวำคม 2559 

12.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 2  ลงวันที ่18  กุมภำพันธ์ 2563 
13. พระรำชบัญญัติเงินเดือน เงินวทิยฐำนะและเงินประจ ำต ำแหน่งข้ำรำชกำรครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548 
 

2. นโยบายด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9       ลงวนัที่ 29 กรกฎำคม 2554 
3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1024   ลงวนัที่ 10 กรกฎำคม 2556 
4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 5       ลงวนัที่  10 มิถุนำยน 2559 
5. ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวนัที่ 5 กรกฎำคม 2549   
6. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9       ลงวนัที่ 11 สิงหำคม 2559 
7. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 1646 ลงวนัที่ 29 ธันวำคม 2559  
8. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24     ลงวนัที่ 31 กรกฎำคม 2560  
9. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 8       ลงวนัที่ 26 เมษำยน 2562 
10.หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 1      ลงวนัที่ 13  มกรำคม 2563 
11. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6     ลงวนัที่  22 เมษำยน 2563 
12. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8     ลงวนัที่ 29 เมษำยน 2563 
13. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16          ลงวนัที่ 29 พฤษภำคม 2563  
14. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/10      ลงวนัที่ 13 มกรำคม 2563  
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15. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 16   ลงวนัที่ 13 ตุลำคม 2548  
16. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7401            ลงวนัที่ 13 ธันวำคม 2562 
17. กฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยกำรสั่งให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รบัเงินเดือนในอัตรำก ำลังทดแทน พ.ศ.2551 

18. หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยำยน 2548 
19. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2552 
20. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 9 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2552 
21. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 14 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2552 
22. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม 2556 
23. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1025  ลงวนัที่ 11 กรกฎำคม 2556 
24. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที ่28 กันยำยน 2560 
25. มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสรรหำข้ำรำชกำร สังกัด สพฐ.พ.ศ.2563  

ตำมหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2840  ลงวนัที่ 2 มิถุนำยน 2563 
26. ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง องค์ประกอบกำรประเมิน 

ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมินกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง กำรย้ำย และกำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและกำรย้ำยข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
         27. แนวทำงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 
สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560 ตำมหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562  ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 

 

3. นโยบายด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 621  ลงวนัที่ 1 กุมภำพันธ์ 2553 

4.2 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1696  ลงวนัที่ 17  มีนำคม 2553 
4.3 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627  ลงวนัที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

4.4 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว6 ลงวันที่ 28 มีนำคม 2562 
4.5 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6      ลงวนัที่ 6 มีนำคม 2562 

5.6 กำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ ประจ ำปี 2563 
4.7 แนวทำงกำรพิจำรรำแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติข้ำรำชกำร  

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 12 ลงวันที่ 9 กันยำยน 2559 
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4. นโยบายด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

4.1 มำตรำ 9(6) พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2546 
4.2 กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ.2550 
4.3 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ 

กำรจัดกำรศึกษำของเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

4.4 มำตรำ 79 และมำตรำ 80 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  มำตรำ 23 มำตรำ 75 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 

4.5 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ 0206.7/ว 4  ลงวันที่ 24  มนีำคม 2563   
                               เรื่อง  กรอบแนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรครู 

4.6 หลักเกณฑ์และวิธีกำรขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจ ำปี 2563 
4.7 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกรำงวัลผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำดีเด่น คุรุสดุดี  
4.8 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.22/ว 4  ลงวันที่ 31 มกรำคม 2548 
4.9 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 2    ลงวันที่ 13 มกรำคม 2549 

4.10 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 4     ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 

4.11 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/ว 6     ลงวันที่ 13 มกรำคม 2551 

4.12 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206/ว 10     ลงวันที่ 27  สิงหำคม 2551 

4.13 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 28  ลงวันที่ 15 กันยำยน 2560 

4.14 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 2    ลงวันที่ 4  มกรำคม 2562 

4.15 หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 4    ลงวันที่ 21 มกรำคม 2562 
4.16 หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครุและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ก่อนแต่งตั้ง 

ให้ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563 

4.17 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำและไปอบรม 

ภำยในประเทศ พ.ศ.2538 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 

4.18 ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2547  
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ สังกัด สพฐ.ไปศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงำนวิจัยภำยในประเทศ พ.ศ.2547 

4.19 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย กำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย 

และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ.2549 

4.21 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที ่กค.0406.2/ว 410 ลงวนัที่ 23 พฤศจิกำยน 2550 

4.22 ค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ 307/2551  สั่ง  ณ  วันที่ 20 มีนำคม 2551 
 
 
 
 
 



- 4 - 
5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎหมำย หลักเกณฑ์ มำตรกำรและวิธีกำรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
5.1 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5.2 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ.2547 
5.3 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2562 
5.10 หนังสือ สพฐ.ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
5.11 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ.2562 

5.12 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 3207 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์กำรเบิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร ลงวันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2556 

5.13 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 2812 เรื่อง  กำรปรับหลักเกณฑ์กำรเบิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ลงวัน 29 กันยำยน 2557 

5.14 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.04054/ว 322 เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผ่ำนระบบ e-GP ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 

5.15 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.04052/ว 395 เรื่อง  กำรจัดอำหำร  

อำหำรว่ำงและค่ำเช่ำที่พัก ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560 

   5.16 มำตรกำรเฝ้ำระวังในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019   
6. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
6.1 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04008/ว 740  

ลงวันที่  7  พฤษภำคม  2563  เรื่อง  กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ ( Interity and Transparency Assessment : ITA)  ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  จดัท ำแผนป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต  

6.2 ประกำศ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

6.3 พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6.4 ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยเงินทดรองอรำชกำร พ.ศ.2547 
6.5 พระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำรศึกษำบุตร พ.ศ.2562 
6.6 หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค.0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 
6.7 หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุดที่ กค.017/ว177 ลงวันที่ 24 พ.ย.2549 
6.8 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.0431.2/ว246 ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2559 
6.9 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.0416.4/ว484 ลงวันที่ 21 ธันวำคม 2560 
6.10 หนังสือ สพฐ.ใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
6.11 ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร พ.ศ.2562 
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6.12 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 3207 เรื่อง ปรับหลักเกณฑ์กำรเบิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน และค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมรำชกำร ลงวันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2556 

6.13 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว 2812 เรื่อง  กำรปรับหลักเกณฑ์กำรเบิก 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน ลงวัน 29 กันยำยน 2557 

6.14 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.04054/ว 322 เรื่อง แนวปฏิบัติ 
ในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ผ่ำนระบบ e-GP ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 

6.15 หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค.04052/ว 395 เรื่อง  กำรจัดอำหำร  

อำหำรว่ำงและค่ำเช่ำที่พัก ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2560 

6.16 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน  
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 

6.17 ค ำสั่ง สพฐ. ที่ 1365/2560 เรื่อง มอบอ ำนำจกำรเดินทำงไปรำชกำร  

ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2560 

6.18 หนังสือ สพฐ.ดว่นที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 621  ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2553 

6.19 หนังสือ สพฐ.ดว่นที่สุด ที่ ศธ 04009/1696  ลงวันที่ 17  มีนำคม 2553 

6.20 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627  ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 

6.21 หนังสือ สพฐ.ดว่นที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6 ลงวันที ่6 มีนำคม 2562 

6.22 คู่มือแนวปฏิบัติ/ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี สพป.ศรีสะเกษ  
เขต 1  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรช่วยเหลือข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำรที่ต้องหำ
คดีอำญำ พ.ศ.2528 

6.23 มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสรรหำข้ำรำชกำร สังกัด สพฐ.พ.ศ.2563  
ตำมหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2840  ลงวนัที่ 2 มิถุนำยน 2563 


