หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 ได้นำหลักเกณฑ์กำรบริหำรและ
กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ ที่ใช้ดำเนินกำรในปัจจุบัน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 โดยได้นำหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับสำนักงำน ก.ค.ศ. สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร มำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ที่
1
2

3
4

5

6
7

เลขที่หนังสือ
กค 0428/ว 90

หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของ
ลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร
ประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
รำชกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2554
ศธ 04009/1426 แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนรำชกำร
ศธ 0206.5/ว 19
หลักเกณฑ์และวิธีกำรกำหนดตำแหน่งและ
ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร
ระดับเชี่ยวชำญ
ศธ 0206.5/ว 2
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินค่ำงำน สำหรับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ
38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชำกำร ให้เป็น
ระดับชำนำญกำรพิเศษ ในสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ศธ 0206.3/0642 กำรกำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำร
ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ด่วนที่สุด
กำรกำหนดชั่วโมงกำรปฏิบัติงำนและกำร
ศธ 04009/ว 6599 ประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

วัน เดือน ปี
24 สิงหำคม 2553
8 สิงหำคม 2554

26 มีนำคม 2555
4 กันยำยน 2556

3 ตุลำคม 2559

10 ตุลำคม 2560
17 ตุลำคม 2560

2
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ต่อ)
ที่
8

เลขที่หนังสือ
ศธ 0206.5/ว 13

9

ศธ 0206.7/ว 15

10

ศธ 0206.7/ว 7

11

ศธ 0206.7/ว 9

12

ศธ 0206.4/ว 3

13

ศธ 0206.4/ว 4

14

ศธ 0206.3/ว 9

15

ศธ 0206.3/ว 10

16

ศธ 0206.3/ว 11

หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ
กำรนำวิธีกำรประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับชำนำญ
กำรพิเศษ มำใช้สำหรับข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำตำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38 ค. (2)
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ เป็นกรณีพิเศษเฉพำะรำย
เนื่องจำกขำดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำร
กำรให้ได้รับเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มำตรฐำนตำแหน่งและมำตรฐำนวิทยฐำนะ
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กำรลดระยะเวลำตำมเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับวิทยฐำนะของผู้ขอมีวิทยฐำนะหรือ
เลื่อนวิทยฐำนะ สำยงำนกำรสอน สำยงำน
บริหำรสถำนศึกษำ และสำยงำนนิเทศ
กำรศึกษำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ครู
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์

วัน เดือน ปี
21 กันยำยน 2561

27 กันยำยน 2561
29 มีนำคม 2562

26 เมษำยน 2562
26 มกรำคม 2564
28 มกรำคม 2564

20 พฤษภำคม 2564
20 พฤษภำคม 2564
20 พฤษภำคม 2564

3
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ต่อ)
ที่
17

เลขที่หนังสือ
ศธ 0206.3/ว 11

18

ศธ 0206.7/ว 14

19

ศธ 0206.3/0525

20

ศธ 0206.3/ว 21

21

ศธ 0206.3/ว 22

22

ศธ 0206.7/ว 23

หลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติหน้ำที่
ในกำรสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือ
หน่วยงำนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
2019 (COVID 19) ตำมนโยบำยของส่วน
รำชกำร สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กำรให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ตำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ภำระงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ตำแหน่งศึกษำนิเทศก์ และ
ตำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ
กำรกำหนดตัวชี้วัด รำยละเอียดประกอบ
หลักเกณฑ์ฯ และคู่มือกำรดำเนินกำรตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

วัน เดือน ปี
20 พฤษภำคม 2564
10 มิถุนำยน 2564

16 กรกฎำคม 2564
30 สิงหำคม 2564

3 กันยำยน 2564

3 กันยำยน 2564

