คู่มือการปฏิบัติงาน

นางวารี คหินทพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

บทนา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่ง ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงวัน ที่
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่14 กันยายน 2553
ได้กาหนดอานาจหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้
1. วางแผนอัตรากาลัง กาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
2. สรรหา บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ย้ า ย โอน และการออกจากราชการของข้ า ราซการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
3. ดาเนินงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ
5. ดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
7. จัดทามาตรฐาน คุณภาพงาน กาหนดภาระงานขั้นต่าและเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขต
8. ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจาเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีขั้นตอนกระบวนการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ซั ด เจน จึ ง จะบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือ การปฏิบัติง านฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วั ต ถุ ป ระสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากั ด ความ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แบบฟอร์ ม ที่ ใ ช้
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติง าน ซึ่ง เป็นเอกสารที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สาหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อานาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิด
การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอานาจ ระบบคุณธรรมและ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสานึกในการปฏิบัติภารกิจ ที่รับผิดชอบ
ให้เกิดผลสาเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ
วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบั ติง านได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง
เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขอบข่าย/ภารกิจ
๑. งานธุรการ
งานรับหนังสือราชการ
งานส่งหนังสือราชการ
งานจัดทาหนังสือราชการ
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๒. งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังคน
งานปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง
งานจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว
งานบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
งานเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตาแหน่ง
พนักงานราชการ
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้ รับจัดสรร
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราซการครู
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตาแหน่งศึกษานิเทศก์
งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งานจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2)
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตาแหน่งรอง ผอ.
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู
งานสรรหาพนักงานราชการ
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู
ขอบรรจุและแต่งตั้ง (กรณีขอใช้บัญซี)
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าที่สอนภายในหน่วยงาน
งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
งานแต่งตั้งย้ายบุคลากรอื่น
งานขอโอนข้าราชการครู
งานรับโอนข้าราชการครู
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู
งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง
งานแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร.
งานแต่งตั้งรักษาราซการแทน ผอ.สพท
งานตัดโอนตาแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทดลองปฏิบัติหน้าที่
งานออกจากราชการ
งานขอกลับเข้ารับราชการ
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
งานมาตรการกาหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนกาหนด)
งานดาเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน
งานคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษลงมา
งานคัดเลือกเพื่อให้ดารงตาแหน่งระดับอาวุโส
งานประเมินผลงานบุคคลให้ดารงตาแหน่งว่าง
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว
งานคัดเลือกเพื่อเลื่อนตาแหน่งระดับควบ
๔. งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
งานถือจ่ายเงินเดือนประจาปี
งานจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง

งานจัดทาบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม
งานจัดทาหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน
งานขอรับเงินรางวัลประจาปี
งานดาเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
งานขอเงินค่าตอบแทน
งานดาเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานขอปรับวุฒิการศึกษา
งานทะเบียนประวัติ
งานจัดทาแฟ้มประวัติ ก.พ.7
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปลี่ยนแปลง
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด
งานเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ
งานบันทึกวันลาประจาปี
งานดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติที่ออกจากราชการ
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญ
งานสมัคร กสจ
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์
งานจัดสรรเครื่องราชย์
จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ
จัดทาทะเบียนคุมเครื่องราชย์
งานคืนเครื่องราชย์
การขอแก้ไขคาผิดในราชกิจจานุเบกษา
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ทาคุณประโยชน์
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน
งานขอทาบัตรประจาตัว
งานขอหนังสือรับรอง
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร
งานขอพระราชทานน้าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน
การขอพระราชทานหีบศพ
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุลูกจ้าง

งานที่ได้รับมอบหมาย
นางวารี คหินทพงษ์ ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะชานาญ
การทุกสายงาน
2. การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะชานาญการพิเศษทุกสายงาน
3. การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสายงาน
4. ก าหนดแผนปฏิ บั ติ ง าน แผนพั ฒ นา ควบคุ ม ก ากั บ เร่ ง รั ด งานของกลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ นาไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวกับงานวางแผน
อัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติงาน
กศจ.กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกาหนดเวลา
5. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา กากับดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่นๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้งาน
ในกลุ่มบริหารงานงานบุคคล ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
7. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็น
ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผล ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล
10. ย้ายผู้บริหาร
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงาน
งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
(ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๒๐๖ ๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒)
ขอบเขตงาน
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
กาหนดให้ตาแหน่งข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึกษาเป็น ตาแหน่ง ที่ มีวิทยฐานะและมาตรา ๔๒
กาหนดให้มีการมีวิทยฐานะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.กาหนด
คาจากัดความ
วิ ท ยฐานะหมายถึ ง สถานะของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาตามมาตรา ๓๙ แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ กาหนดให้เป็นตาแหน่ง ที่มี
วิทยฐานะดังนี้
ก. ต้องการครูมีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้
๑) ครูชานาญการ
๒) ครูชานาญการพิเศษ
๓) ครูเชี่ยวชาญ
๔) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑) รองผู้อานวยการชานาญการ
๒) รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๓) รองผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
๔) ผู้อานวยการชานาญการ
๕) ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
๖) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
๗) ผู้อานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตาแหน่งผู้บริหารการศึกษามีวิทยฐานะดังต่อไปนี้
๑) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ
๒) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวซาญ
๓) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวซาญ
๔) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวซาญพิเศษ
หลักเกณฑ์และวิธีการ
๑. ใช้สาหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ
๒. ให้ยื่นคาขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง
๓. ขอข้ามวิทยฐานะได้ ๑ วิทยฐานะ คือ วิทยฐานะชานาญการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๔. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๕ . รายการประเมิน ๓ ด้านได้แก่

ด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงาน
ทางด้านวิซาการ (วิทยฐานะทางานการพิเศษขึ้นไป)
วิทยฐานะชานาญการพิเศษผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ (วิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ)
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษผลงานทางวิซาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ (วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย
๑ รายการ)
วิทยฐานะชานาญการประเมินความพร้อมทั้ง ๓ ด้าน ส่วนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและ วิทย
ฐานะเชี่ยวชาญและวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ก่อนหาผลการประเมิน ผ่าน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดการประเมินด้านที่ ๆ ได้
การตั้งคณะกรรมการประเมิน
๑. วิทยฐานะชานาญการ กศจ. ตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด จานวน ๓ คนเพื่อประเมิน ๓ ด้าน คือ
ด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถและ ด้านที่
๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๒. วิทยฐานะชานาญการพิเศษ กศจ. ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด
๑) กรรมการที่ ๑ จานวน ๓ คนประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
๒) กรรมการชุดที่ 6 ประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน กรรมการตั้งจากบัญชีรายชื่อ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด
๑) กศจ. ตั้งกรรมการชุดที่ ๑ จานวน ๓ คนประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
๒) ก.ค.ศ.ตั้งกรรมการชุดที่ ๒ ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมินเพื่อประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน
๔. วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมการประเมินทั้ง ๒ ชุด
องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน
๑. วิทยฐานะชานาญการ มีกรรมการ ๑ ชุดประกอบด้วยคนที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรั บการ
ประเมินคนที่ ๒ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม คนที่ ๓ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ากว่าชานาญการและเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน
๒. วิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ยกเว้นตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา)
กรรมการชุด ๑ ประกอบด้วยคนที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ขอรับการประเมินคนที่ ๒
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถหมาะสมคนที่ ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษาในสายงานเดี ย วกับ ผู้ ข อรับ การประเมิ นที่ มี วิท ยฐานะไม่ต่ ากว่ า ชานาญการและเป็น ผู้ ที่ มี ความรู้
ความสามารถประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน กรรมการแค่ ๒ ตั้งกรรมการ

จากบัญชีรายชื่อที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๓. วิทยฐานะเชี่ยวซาญ สาหรับตาแหน่งผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดที่ ๑ และครั้งที่ ๒ เป็นไปตาม ก.ค.ศ. กาหนด
เกณฑ์การตัดสิน
วิทยฐานะชานาญการด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการคนที่ ๓ เฉลี่ยไม่ต่ากว่า
๖๕% ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ากว่า ๖๕%
วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษด้ า นที่ ๑ และด้ า นที่ ๒ ต้ อ งได้ ค ะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ ย
ไม่ต่ากว่า ๗อ% ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนที่ , ไม่ต่ากว่า ๖๕% และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ากว่า
๖๕/ รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗0%
วิทยฐานะเชี่ยวซาญด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า ๗๕%
ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๗0% รวมเฉลี่ยไม่ต่ากว่า๗๕ %
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า
๘๐% ด้านที่ ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ไม่ต่ากว่า ๗๕% โดยเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า
๘0%
การดาเนินการประเมินวิทยฐานะ
ส านั ก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาด าเนิ น การประเมิ นทั้ ง ๓ ด้ า นส าหรั บ วิ ท ยฐานะช านาญการและ
วิทยฐานะชานาญการพิเศษส่วน วิทยฐานะเชี่ยวชาญดาเนินการประเมินเฉพาะด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ หาก
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้เสนอด้านที่ ๓ ให้กับสานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
สาหรับการประเมินวิทยฐานะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญพิเศษ ทุกตาแหน่ง สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการประเมินทั้ง ๓ ด้าน
การอนุมัติผลการประเมิน
วิ ท ยฐานะช านาญการและช านาญการพิ เ ศษ กศจ. พิ จ ารณาอนุ มั ติ (ยกเว้ น วิ ท ยฐานะรอง
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชานาญการพิเศษ ต้องเสนอ ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะเชี่ยวซาญ
และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. สพฐ, แจ้งสรรจัดอัตราให้ สพท. /สพท. ตรวจสอบอัตรากาลังที่ได้รับจัดสรร
๒. สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๓. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
๔. ออกคาสั่งกาหนดตาแหน่งกรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับตาแหน่งที่เกษียณอายุราชการ
กรณีได้รับจัดสรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม่ได้รับจัดสรรให้แจ้งรายละเอียดอัตราเกษียณพร้อมแบบปริมาณ
งานสถานศึกษาไปยังสางานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าที่เกษียณแจ้งบัญ ชี
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรจากสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงานไปยัง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมั ติ
ก.ค.ศ.
๕. เมื่อ ก.ค.ศ. แจ้งอนุมัติแล้ว สพฐ. แจ้ง สพท. ดาเนินการออกคาสั่งและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

การแต่งตั้ง
วิทยฐานะชานาญการ ไม่ก่อนวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน
และวันที่ผ่านการพัฒนางานและได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น
วิ ท ยฐานะช านาญการพิ เ ศษไม่ ก่อ นวัน ที่ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาได้ รับ ค าขอและเอกสาร
ครบถ้ ว นและไม่ ก่อ นวัน ที่ ผ่ า นการพัฒนาก่ อนแต่ ง ตั้ ง และได้รั บ เงิ นเดื อนต่ ากว่า ขั้ นต่ าของอั นดั บ คศ.๓
ไม่เกิน ๑ ขั้น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ก่อนวันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนและไม่ก่อนวันที่
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งและได้รับเงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของ คศ.๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ไม่เกินวันที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วนและได้รับ
เงินเดือนต่ากว่าขั้นต่าของอันดับ คศ.๕ ไม่เกิน ๑ ขั้น
อานาจหน้าที่ของ กศจ.
๑. ตั้งคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายซื่อที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
๑.๑ วิทยฐานะชานาญการตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด จานวน ๓ คน เพื่อประเมิน ๓
ด้านคือ ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาซีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ วิทยฐานะชานาญการพิเศษตั้งคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด
(๑) กรรมการชุดที่ ๑ จานวน ๓ คนประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
(๒) กรรมการชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานกรรมการตั้งจากบัญชี
รายชื่อที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๑.๓ วิทยฐานะเชี่ยวชาญตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ จานวน ๓ คนประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถและคณะกรรมการ ชุดที่ ๒
ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมินเพื่อประเมินด้านที่ “ ด้านผลการปฏิบัติง าน ยกเว้นคาขอมีวิทยฐานะ ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาเชี่ ยวซาญให้ เ สนอหน่ วยงานต้น สัง กั ด เพื่อ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติ และเสนอ
สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
๑.๔ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ สนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอ
สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการต่อไป
๒. การพัฒนาผลการประเมิน
๒.๑ วิทยฐานะชานาญการและวิทยฐานะชานาญการพิเศษ กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์/
ไม่ผ่านเกณฑ์ก.ค.ศ. กาหนดให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ
๒.๒ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิจารณาผลการประเมินด้านที่๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิช าชี พ ด้ า นที่ ๒ ด้ า นความรู้ ค วามสามารถหากผลการประเมิ นผ่ า นเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้เสนอด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานให้สานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาดาเนินการต่อไป
ข้อสังเกต
๑. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑, ๒, ๓ สาหรับวิทยฐานะชานาญการ
และด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ตั้ง บุคคลที่มี

ความรู้ ค วามสามารถเหมาะสม ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ สาขาที่ ข อประเมิ นและประสบการณ์หรือ
วิทยฐานะหรือระดับของผู้ประเมิน
๒. การประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ สาหรับวิทยฐานะเชี่ยวซาญที่ตั้งกรรมการประเมินจานวน ๓
คนกรรมการคนที่ ๓ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนที่มีวิทยฐานะ ไม่ต่า
กว่าวิทยฐานะที่ขอรับการประเมิน
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปและขอนาวุฒิดังกล่าวมาใช้ ลด
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะชานาญการโดยคุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.
รองรับในสังกัดนั้นๆ และเป็นวุฒิในสาขาวิซาเดียวกับระดับปริญ ญาตรีแ ละหรือปริญ ญาโทที่ สาเร็ จ ทาง
การศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิซา/กลุ่ม สาระการเรียนรู้เทพขอได้ทาการสอนหรือเคย ทาการ
สอนหรือเป็นคุณวุฒิที่เป็นวุฒิที่ตรงกับสาขาวิซาหรือเป็นวุฒิที่เป็นประโยซน์ต่อการจัดการสอน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกาหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.

งานให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
หลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ขอบเขตงาน
การให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะและเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
หลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
คาจากัดความ
มีวิทยฐานะ หมายถึง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะ
ขอให้ มี วิ ท ยฐานะช านาญการเลื่ อ นวิท ยฐานะ หมายถึ ง กรณี ข้ า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชานาญการ ครูชานาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ขอเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการ
พิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์
๑. ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
๑.๑ กรณีมีวิทยฐานะ ต้องดารงตาแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันยื่นคาขอ
๑.๒ กรณีขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องดารงตาแหน่งครูมีวิทยฐานะครูชานาญการ ครูชานาญ
การพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวัน ยื่นคาขอ
๒. มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ครูระยะเวลาย้ อนหลัง ๕ ปีนับถึงวันยื่นคาขอ ๕00 ชั่วโมง
หรือ ๙๐๐ ชั่วโมง แล้วแต่กรณีและมีชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละปี ไม่น้อย
กว่า ๕0 ชั่วโมง
๓. มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ โดยไม่ เ คยถู ก ลงโทษทางวิ นั ย หรื อ
จรรยาบรรณวิซาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีนับถึงวันยื่นคาขอ
๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี
นับ ถึงวันที่ยื่นคาขอ
๕. มีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สายงานการสอนในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีนับถึง วันที่
ยื่นคาขอ
วิธีการ
๑. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผู้ดารงตาแหน่งครูและบันทึกผล
การประเมินในแบบรายงาน ฯ (วฐ.๒)
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้มีคุณสมบัติยื่นคาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะ แล้วแต่กรณีต่อสถานศึกษาได้ตลอดปีรอบปีละ ๑ ครั้ง พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สาหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ สาหรับการขอมีวิทยฐานะและขอ
เลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ให้ยื่น คาขอต่อสถานศึกษาและผู้บัง คับบัญ ชาตามลาดับ ถึง สานักงาน
ศึกษาธิ การจังหวัด ก่อนวันที่จะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน สาหรับขอเลื่อนวิทยฐานะครู
เชี่ ย วชาญ ครู เ ชี่ ย วชาญพิ เ ศษ ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ สถานศึ ก ษา และผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ตามล าดั บ ถึ ง ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. ก่อนวันที่จะ เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๓. สานักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์

๔. การอนุมัติ
กรณีขอมีวิทยฐานะชานาญการและเลื่อนวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ให้ กศจ. อนุมัติและผู้มี
อานาจตามมาตรา ๕๓ มีคาสั่ง กรณีขอเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ กศจ.เห็นชอบ
คุณสมบัติและให้สานักงาน ก.ค.ศ. นาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และผู้มีอานาจตามมาตรา ๕๓ มีคาสั่ง
เอกสารหลักฐานอ้างอิง
๑. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๒. แบบ วฐ. ๑
๓. แบบ วฐ. ๒
๔. แบบ วฐ. ๓

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตของงาน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗. มาตรา ๕๙ กาหนดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข.(๑) และ (๒)
คาจากัดความ
๑. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ดารงตาแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อานวยการสถนศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา
๓. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาและผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงาน
เขตพื้นที่มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี
๕. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี
๕.๑ การย้ายกรณีปกติได้แก่
๑) การย้ายเพื่อยู่รวมกับคู่สมรส
๒) การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา
๓) การย้ายเพื่อกลับภูมิลาเนา
๔) การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ในการทางาน เป็นต้น
๕.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่
๑) การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
๒) การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
๓) การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือ คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
๕.๓ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่
๑) การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
๒) การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖. การกาหนดขนาดสถานศึกษา ๔ ขนาด
๖.๑ ขนาดเล็ก มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๑๑๙ คน ลงมา
๖.๒ ขนาดกลาง มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๑๒๐ – ๗๑๙ คน
๖.๓ ขนาดใหญ่ มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๗๒๐ – ๑,๖๗๙ คน
๖.๔ ขนาดใหญ่พิเศษ มีจานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๑,๖๘๐ คน ขึ้นไป
๗. กาหนดสถานศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๗.๑ สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๗.๒ สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
๗.๓ สถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๘. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการสถนศึกษาของผู้ประสงค์
ขอย้ายและความเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาของ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเท่านั้น

๙. การกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
๙.๑ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารนากาหนดสัดส่วนของ
จานวนตาแหน่งว่างที่จะรับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เท่ากันหรือต่างกัน
ได้ไ ม่เกิน ๑ ตาแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญ ชีรอการบรรจุและแต่ง ตั้ง หรือไม่มี ผู้ขอย้ายลง
ตาแหน่งว่าง ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ตาแหน่งว่างได้ตามความ
เหมาะสม
๙.๒ การกาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือที่
จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นาตาแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้ แล้ว
เสร็จก่อนและต้องเหลื อต าแหน่ง ว่างที่ จะใช้บ รรจุแ ละแต่ง ตั้ง จากบัญ ชี ผู้ไ ด้รั บ คั ดเลื อกเท่า กับ วัด ส่ ว นที่
กาหนดไว้
๙.๓ กรณีมีตาแหน่งว่างเพียง ๑ ตาแหน่ง ไม่ต้องกาหนดสัดส่วน แต่ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่างจะรับใช้ย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือกแต่หาก
จะใช้ บ รรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ว่ า จะมี ผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ยไปด ารงต าแหน่ ง ในสถานศึ ก ษาที่ ว่ างนั้น
หรือไม่ด้วย
๙.๔ ตาแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้กาหนดสัดส่วนของตาแหน่งว่างตาม ข้อ ๑ และ ข้อ
๒ ด้วย
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
๑. กรณีพิจารณาย้าย
๑.๑ ยื่นคาร้อง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี
๑.๒ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๑.๓ รับคาร้องขอย้ายจากต่างเขตการศึกษา
๑.๔ เสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
๑.๕ กศจ. พิจารณา
๑.๖ ศธจ. ออกคาสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)
๒. กรณีส่งคาร้องขอย้าย
๒.๑ ยื่นคาร้อง ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี
๒.๒ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
๒.๓ กศจ. พิจารณา
๒.๔ ส่งคาร้องไปปลายทาง

