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บทน า 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงวันท่ี                 
13 กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี14 กันยายน 2553                    
ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล ไว้ดังต่อไปนี้  

1.  วางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
2.  สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน และการออกจากราชการของข้าราซการครูและบุคลากร                 

ทางการศึกษา 
3.  ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
4.  พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดซูเกียรติ และพัฒนามาตรฐานวิชาซีพและจรรยาบรรณ 
5.  ด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ 
7.  จัดท ามาตรฐาน  คุณภาพงาน  ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การประเมินผลงานส าหรับ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขต 
8.  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน 

บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

9.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับ 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้นให้เกิดประสิทธิภาพแลประสิทธิผลได้นั้น บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจึงจ าเป็นต้องเข้าใจการกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมาย มีข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานท่ีซัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน                   
กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส
เป็นธรรม เกิดความพึงพอใจและประโยซน์สุขแก่ประซาซน โดยคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ประกอบด้วย
กระบวนงาน วัตถุประสงค์ ชอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มท่ีใช้                  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรอื่น ๆ ตลอดจนสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
งานและปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามการกิจ อ านาจหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวคิด 
 

การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอ านาจ ระบบคุณธรรมและ    
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลัก การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
ต่อไป 

วัตถุประสงค ์
๑. เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๒. เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจ ท่ีรับผิดชอบ 

ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดย ยึดมั่นในระเบียบ

วินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
๔. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่อง             

เชิดซูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิซาซีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจ 
๑. งานธุรการ 

งานรับหนังสือราชการ 
งานส่งหนังสือราชการ 
งานจัดท าหนังสือราชการ 
งานจัดการประชุมภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๒. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
งานปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง 
งานจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราซการ และ 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
งานบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษา 
งานเปล่ียนต าแหน่งลูกจ้างประจ าท่ีมิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นต าแหน่ง 

พนักงานราชการ 
งานบริหารพนักงานราซการหรือลูกจ้างช่ัวคราวตามกรอบท่ีได้ รับจัดสรร 
งานให้ข้าราซการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเล่ือนวิทยฐานะ 

 



๓. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราซการครู 
งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
งานสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน 
งานจ้างลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา 
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุครู 38 ค (2) 
งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในต าแหน่งรอง ผอ. 
งานคัดเลือกบรรจุนักเรียนทุน 
งานขอช่วยราชการของข้าราชการครู 
งานสรรหาพนักงานราชการ 
รับโอนพนักงานท้องถิ่นเข้าบรรจุครู 
ขอบรรจุและแต่งต้ัง (กรณีขอใช้บัญซี) 
งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม 
งานแต่งต้ัง (ย้าย) ครู ซึ่งมีหน้าท่ีสอนภายในหน่วยงาน 
งานแต่งต้ังย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
งานแต่งต้ังย้ายบุคลากรอื่น 
งานขอโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนข้าราชการครู 
งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุครู 
งานแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง 
งานแต่งต้ังรักษาราชการแทน ผอ.ร.ร. 
งานแต่งต้ังรักษาราซการแทน ผอ.สพท 
งานตัดโอนต าแหน่งครูไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งานทดลองปฏิบัติหน้าท่ี 
งานออกจากราชการ 
งานขอกลับเข้ารับราชการ 
งานลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 
งานมาตรการก าหนดคนภาครัฐ (เกษียณก่อนก าหนด) 
งานด าเนินการจ้างครูซาวต่างชาติ 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเริ่มต้นจากระดับปฏิบัติงาน 
งานคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษลงมา 
งานคัดเลือกเพื่อให้ด ารงต าแหน่งระดับอาวุโส 
งานประเมินผลงานบุคคลให้ด ารงต าแหน่งว่าง 
งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว 
งานคัดเลือกเพื่อเล่ือนต าแหน่งระดับควบ 

๔. งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
งานถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี 
งานจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง 



งานจัดท าบัญซีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติม 
งานจัดท าหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน 
งานขอรับเงินรางวัลประจ าปี 
งานด าเนินการขอถือจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน 
งานเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
งานขอเงินค่าตอบแทน 
งานด าเนินการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
งานขอปรับวุฒิการศึกษา 
งานทะเบียนประวัติ 
งานจัดท าแฟ้มประวัติ ก.พ.7 
งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติบันทึกการเปล่ียนแปลง 
การแก้ไขวันเดือนปีเกิด 
งานเปล่ียนแปลงช่ือ-สกุล 
ขอเพิ่มวุฒิในประวัติ 
งานบันทึกวันลาประจ าปี 
งานด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติท่ีออกจากราชการ 
งานเข้าเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
งานสมัคร กสจ 
งานขอพระราชทานเครื่องราชย์ 
งานจัดสรรเครื่องราชย์ 
จัดท าทะเบียนคุมการรับจ่ายดวงตราฯ 
จัดท าทะเบียนคุมเครื่องราชย์ 
งานคืนเครื่องราชย์ 
การขอแก้ไขค าผิดในราชกิจจานุเบกษา 
งานขอเสนอเครื่องราชย์ให้แก่ผู้ท าคุณประโยชน์ 
การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
งานขอท าบัตรประจ าตัว 
งานขอหนังสือรับรอง 
งานขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลา 
ขออนุญาตลาเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา 
งานยกเว้นขอรับราชการทหาร 
งานขอยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกทหาร 
งานขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน  

การขอพระราชทานหีบศพ 
งานเกษียณอายุราชการ 
งานเกษียณอายุลูกจ้าง 
 
 



งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
นางวารี คหินทพงษ์  ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล      
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะช านาญ
การทุกสายงาน 

2.  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะช านาญการพิเศษทุกสายงาน 
3.  การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยฐานะเช่ียวชาญ

ทุกสายงาน 
4.  ก าหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม ก ากับ เร่งรัดงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล                  

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ น าไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเกี่ยวกับงานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติงาน 
กศจ.กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันก าหนดเวลา 

5.  มอบหมายงานให้เจ้าหน้าท่ี ติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแล วินิจฉัย และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในกลุ่มบริหารงานบุคคล ให้งานท่ีรับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย 

6.  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่นๆ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อให้งาน
ในกลุ่มบริหารงานงานบุคคล ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

7.  พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ความเห็น
ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวข้องก่อนน าเสนอรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคล  รายงานผล ปัญหาและ
วิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา 

9.  รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

10. ย้ายผู้บริหาร 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ 
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๒๐๖ ๑/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒) 

ขอบเขตงาน 
ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

ก าหนดให้ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นต าแหน่งท่ีมีวิทยฐานะและมาตรา ๔๒
ก าหนดให้มีการมีวิทยฐานะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ค าจ ากัดความ 
วิทยฐานะหมายถึงสถานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๙ แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ก าหนดให้เป็นต าแหน่งท่ีมี
วิทยฐานะดังนี้ 

ก. ต้องการครูมีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 
๑)  ครูช านาญการ 
๒)  ครูช านาญการพิเศษ 
๓)  ครูเช่ียวชาญ 
๔)  ครูเช่ียวชาญพิเศษ 

ข. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามีวิทยฐานะดังต่อไปนี้ 
๑)  รองผู้อ านวยการช านาญการ 
๒)  รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
๓)  รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
๔)  ผู้อ านวยการช านาญการ 
๕)  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
๖)  ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
๗)  ผู้อ านวยการเช่ียวชาญพิเศษ 

ค. ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษามีวิทยฐานะดังต่อไปนี้ 
๑)  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ 
๒)  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวซาญ 
๓)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวซาญ 
๔)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวซาญพิเศษ 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
๑.  ใช้ส าหรับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะ

ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ และเช่ียวชาญพิเศษ 
๒.  ให้ยื่นค าขอได้รอบปีละ ๑ ครั้ง 
๓.  ขอข้ามวิทยฐานะได้ ๑ วิทยฐานะ คือ วิทยฐานะช านาญการขอเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
๔.  ผู้ขอรับการประเมินต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
๕ . รายการประเมิน ๓ ด้านได้แก่ 



     ด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
     ด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานประกอบด้วยผลการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและผลงาน 

ทางด้านวิซาการ (วิทยฐานะท างานการพิเศษข้ึนไป) 
     วิทยฐานะช านาญการพิเศษผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๑ รายการ วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

ผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ (วิจัยอย่างน้อย ๑ รายการ) 
     วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษผลงานทางวิซาการไม่น้อยกว่า ๒ รายการ (วิจัยและพัฒนาอย่างน้อย 

๑ รายการ) 
      วิทยฐานะช านาญการประเมินความพร้อมท้ัง ๓ ด้าน ส่วนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและ วิทย

ฐานะเช่ียวชาญและวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ก่อนหาผลการประเมิน ผ่าน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดการประเมินด้านท่ี ๆ ได้ 

การต้ังคณะกรรมการประเมิน 
๑.  วิทยฐานะช านาญการ กศจ. ต้ังคณะกรรมการ ๑ ชุด จ านวน ๓ คนเพื่อประเมิน ๓ ด้าน คือ 

ด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถและ ด้านท่ี 
๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 

๒.  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ กศจ. ต้ังคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด 
๑) กรรมการท่ี ๑ จ านวน ๓ คนประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพและด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
๒) กรรมการชุดท่ี 6 ประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน กรรมการตั้งจากบัญชีรายช่ือ 

ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๓.  วิทยฐานะเช่ียวชาญ ต้ังคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด 

๑) กศจ. ต้ังกรรมการชุดท่ี ๑ จ านวน ๓ คนประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 

๒) ก.ค.ศ.ตั้งกรรมการชุดท่ี ๒ ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมินเพื่อประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการ 
ปฏิบัติงาน 

๔.  วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ก.ค.ศ.ตั้งคณะกรรมการประเมินท้ัง ๒ ชุด 

องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน 
๑.  วิทยฐานะช านาญการ มีกรรมการ ๑ ชุดประกอบด้วยคนท่ี ๑ ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการ

ประเมินคนท่ี ๒ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสม คนท่ี ๓ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมิน ท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการและเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน 

๒.  วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ (ยกเว้นต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน             
เขตพื้นท่ีการศึกษา) 

     กรรมการชุด ๑ ประกอบด้วยคนท่ี ๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ขอรับการประเมินคนท่ี ๒ 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถหมาะสมคนท่ี ๓ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสายงานเดียวกับผู้ขอรับการประเมินท่ีมีวิทยฐานะไม่ต่ ากว่าช านาญการและเป็นผู้ท่ีมี ความรู้
ความสามารถประสบการณ์สอดคล้องกับความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน กรรมการแค่ ๒ ต้ังกรรมการ 



จากบัญชีรายช่ือท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
๓.  วิทยฐานะเช่ียวซาญ ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและวิทยฐานะ

เช่ียวชาญพิเศษองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ เป็นไปตาม ก.ค.ศ. ก าหนด 

เกณฑ์การตัดสิน 
วิทยฐานะช านาญการด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการคนท่ี ๓ เฉล่ียไม่ต่ ากว่า 

๖๕%  ด้านท่ี ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนไม่ต่ ากว่า ๖๕% 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉล่ีย                 

ไม่ต่ ากว่า ๗อ% ด้านท่ี ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนท่ี , ไม่ต่ ากว่า ๖๕% และส่วนท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า
๖๕/ รวมเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๗0% 

วิทยฐานะเช่ียวซาญด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า ๗๕% 
ด้านท่ี ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า ๗0% รวมเฉล่ียไม่ต่ ากว่า๗๕ % 

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ต้องได้คะแนนจากกรรมการ ๓ คนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 
๘๐% ด้านท่ี ๓ ได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคนส่วนท่ี ๑ และส่วนท่ี ๒ ไม่ต่ ากว่า ๗๕% โดยเฉล่ีย ไม่ต่ ากว่า 
๘0% 

การด าเนินการประเมินวิทยฐานะ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการประเมินท้ัง ๓ ด้านส าหรับวิทยฐานะช านาญการและ              

วิทยฐานะช านาญการพิเศษส่วน วิทยฐานะเช่ียวชาญด าเนินการประเมินเฉพาะด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ หาก
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดให้เสนอด้านท่ี ๓ ให้กับส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป 

ส าหรับการประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวชาญและวิทยฐานะ
เช่ียวชาญพิเศษ ทุกต าแหน่ง ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการประเมินท้ัง ๓ ด้าน 

การอนุมัติผลการประเมิน 
วิทยฐานะช านาญการและช านาญการพิเศษ กศจ. พิจารณาอนุมัติ (ยกเว้นวิทยฐานะรอง

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาช านาญการพิเศษ ต้องเสนอ ก.ค.ศ. อนุมัติ วิทยฐานะเช่ียวซาญ 
และผู้เช่ียวชาญพิเศษ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๑.  สพฐ, แจ้งสรรจัดอัตราให้ สพท. /สพท. ตรวจสอบอัตราก าลังท่ีได้รับจัดสรร 
๒.  สพท.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราตามเงื่อนไขตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
๓.  เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ 
๔.  ออกค าส่ังก าหนดต าแหน่งกรณีได้รับจัดสรรน้อยกว่าหรือเท่ากับต าแหน่งท่ีเกษียณอายุราชการ

กรณีได้รับจัดสรน้อยกว่าอัตราเกษียณหรือไม่ได้รับจัดสรรให้แจ้งรายละเอียดอัตราเกษียณพร้อมแบบปริมาณ
งานสถานศึกษาไปยังส างานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าท่ีเกษียณแจ้งบัญชี
รายช่ือโรงเรียนท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและแบบปริมาณงานไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขออนุมัติ 
ก.ค.ศ. 

๕.  เมื่อ ก.ค.ศ. แจ้งอนุมัติแล้ว สพฐ. แจ้ง สพท. ด าเนินการออกค าส่ังและแจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 



การแต่งต้ัง 
วิทยฐานะช านาญการ ไม่ก่อนวันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วน 

และวันท่ีผ่านการพัฒนางานและได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๒ ไม่เกิน ๑ ขั้น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษไม่ก่อนวันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับค าขอและเอกสาร

ครบถ้วนและไม่ก่อนวันท่ีผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังและได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๓              
ไม่เกิน ๑ ขั้น 

วิทยฐานะเช่ียวชาญ ไม่ก่อนวันท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนและไม่ก่อนวันท่ี
ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งต้ังและได้รับเงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของ คศ.๔ ไม่เกิน ๑ ขั้น 

วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ไม่เกินวันท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ได้รับค าขอและเอกสารครบถ้วนและได้รับ 
เงินเดือนต่ ากว่าขั้นต่ าของอันดับ คศ.๕ ไม่เกิน ๑ ขั้น 

อ านาจหน้าที่ของ กศจ. 
๑. ต้ังคณะกรรมการประเมินจากบัญชีรายซื่อท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 

๑.๑ วิทยฐานะช านาญการตั้งคณะกรรมการประเมิน ๑ ชุด จ านวน ๓ คน เพื่อประเมิน ๓   
ด้านคือ ด้านท่ี ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิซาซีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน 

๑.๒ วิทยฐานะช านาญการพิเศษต้ังคณะกรรมการประเมิน ๒ ชุด 
     (๑) กรรมการชุดท่ี ๑ จ านวน ๓ คนประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ 

จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถ 
     (๒) กรรมการชุดท่ี ๒ ประเมินด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานกรรมการตั้งจากบัญชี 

รายช่ือท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
๑.๓ วิทยฐานะเช่ียวชาญต้ังคณะกรรมการชุดท่ี ๑ จ านวน ๓ คนประเมินด้านท่ี ๑ ด้านวินัย  

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถและคณะกรรมการ ชุดท่ี ๒ 
ก.ค.ศ. เป็นผู้ประเมินเพื่อประเมินด้านท่ี “ ด้านผลการปฏิบัติงาน ยกเว้นค าขอมีวิทยฐานะ ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเช่ียวซาญให้เสนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป 

๑.๔ วิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ สนอหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการต่อไป 

๒. การพัฒนาผลการประเมิน 
๒.๑ วิทยฐานะช านาญการและวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กรณีผลการประเมินผ่านเกณฑ์/  

ไม่ผ่านเกณฑ์ก.ค.ศ. ก าหนดให้ กศจ. พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
๒.๒ วิทยฐานะเช่ียวชาญพิจารณาผลการประเมินด้านท่ี๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี ๒ ด้านความรู้ความสามารถหากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดให้เสนอด้านท่ี ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาด าเนินการต่อไป 

ข้อสังเกต 
๑. การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินด้านท่ี ๑, ๒, ๓ ส าหรับวิทยฐานะช านาญการ

และด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ ให้ต้ังบุคคลท่ีมี



ความรู้ความสามารถเหมาะสม ค านึงถึงความสอดคล้องกับสาขาท่ีขอประเมินและประสบการณ์หรือ            
วิทยฐานะหรือระดับของผู้ประเมิน 

๒. การประเมินด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ ส าหรับวิทยฐานะเช่ียวซาญท่ีต้ังกรรมการประเมินจ านวน ๓ 
คนกรรมการคนท่ี ๓ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนท่ีมีวิทยฐานะ ไม่ต่ า
กว่าวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน 

๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปและขอน าวุฒิดังกล่าวมาใช้ ลด
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครูเพื่อขอมีวิทยฐานะช านาญการโดยคุณวุฒิดังกล่าวต้องเป็นคุณสมบัติท่ี ก.ค.ศ. 
รองรับในสังกัดนั้นๆ และเป็นวุฒิในสาขาวิซาเดียวกับระดับปริญญาตรีและหรือปริญญาโท ท่ีส าเร็จทาง
การศึกษามาแล้ว หรือเป็นวุฒิท่ีตรงกับสาขาวิซา/กลุ่ม สาระการเรียนรู้เทพขอได้ท าการสอนหรือเคย ท าการ
สอนหรือเป็นคุณวุฒิท่ีเป็นวุฒิท่ีตรงกับสาขาวิซาหรือเป็นวุฒิท่ีเป็นประโยซน์ต่อการจัดการสอน ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามท่ีส่วนราชการต้นสังกัดก าหนดโดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    
หลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖/ว๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ขอบเขตงาน 
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ

หลักเกณฑ์วิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0๒๐๖/ว๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ค าจ ากัดความ 
มีวิทยฐานะ หมายถึง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูท่ียังไม่มีวิทยฐานะ

ขอให้มีวิทยฐานะช านาญการเล่ือนวิทยฐานะ หมายถึง กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูท่ีมีวิทยฐานะครูช านาญการ ครูช านาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ ขอเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ครูเช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ 
๑. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

๑.๑ กรณีมีวิทยฐานะ ต้องด ารงต าแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันยื่นค าขอ 
๑.๒ กรณีขอเล่ือนวิทยฐานะ ต้องด ารงต าแหน่งครูมีวิทยฐานะครูช านาญการ ครูช านาญ 

การพิเศษ ครูเช่ียวชาญ แล้วแต่กรณีมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวัน ยื่นค าขอ 
๒. มีช่ัวโมงการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีนับถึงวันยื่นค าขอ ๕00 ช่ัวโมง 

หรือ ๙๐๐ ช่ัวโมง แล้วแต่กรณีและมีช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในแต่ละปี ไม่น้อย
กว่า ๕0 ช่ัวโมง 

๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรือ
จรรยาบรรณวิซาชีพในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีนับถึงวันยื่นค าขอ 

๔. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปี             
นับ ถึงวันท่ียื่นค าขอ 

๕. มีผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีสายงานการสอนในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง ๕ ปีนับถึง วันท่ี
ยื่นค าขอ 

วิธีการ 
๑. สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและกล่ันกรองข้อมูลผู้ด ารงต าแหน่งครูและบันทึกผล 

การประเมินในแบบรายงาน ฯ (วฐ.๒) 
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้มีคุณสมบัติยื่นค าขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือน

วิทยฐานะ แล้วแต่กรณีต่อสถานศึกษาได้ตลอดปีรอบปีละ ๑ ครั้ง พร้อมเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 
กรณีขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ ส าหรับผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการ ส าหรับการขอมีวิทยฐานะและขอ
เล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษาและผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ถึงส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ก่อนวันท่ีจะเกษียณอายุราชการ ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน ส าหรับขอเล่ือนวิทยฐานะครู
เช่ียวชาญ ครูเช่ียวชาญพิเศษ ให้ยื่นค าขอต่อสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชา ตามล าดับถึงส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. ก่อนวันท่ีจะ เกษียณอายุราชการไม่น้อยกว่า ๖ เดือน 

๓. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ 



๔. การอนุมัติ 
   กรณีขอมีวิทยฐานะช านาญการและเล่ือนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ให้ กศจ. อนุมัติและผู้มี

อ านาจตามมาตรา ๕๓ มีค าส่ัง กรณีขอเล่ือนวิทยฐานะครูเช่ียวชาญและครูเช่ียวชาญพิเศษ ให้ กศจ.เห็นชอบ 
คุณสมบัติและให้ส านักงาน ก.ค.ศ. น าเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา และผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ มีค าส่ัง 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง 
๑. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีศธ 0๒๐๖.๗/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. แบบ วฐ. ๑ 
๓. แบบ วฐ. ๒ 
๔. แบบ วฐ. ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอบเขตของงาน 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗. มาตรา ๕๙ ก าหนดการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข.(๑) และ (๒) 

ค าจ ากัดความ 
๑. การย้าย หมายถึง การแต่งต้ังผู้บริหารสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถนศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา 
๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
๔. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงาน

เขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
๕. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี 
    ๕.๑ การย้ายกรณีปกติได้แก่ 

๑) การย้ายเพื่อยู่รวมกับคู่สมรส 
๒) การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
๓) การย้ายเพื่อกลับภูมิล าเนา 
๔) การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพื่อเพิ่ม 

ประสบการณ์ในการท างาน เป็นต้น 
    ๕.๒ การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ 

๑) การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
๒) การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
๓) การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือ คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 

    ๕.๓ การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ 
๑) การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
๒) การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๖. การก าหนดขนาดสถานศึกษา ๔ ขนาด 
    ๖.๑ ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียน ต้ังแต่ ๑๑๙ คน ลงมา 
    ๖.๒ ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน ต้ังแต่ ๑๒๐ – ๗๑๙ คน 
    ๖.๓ ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียน ต้ังแต่ ๗๒๐ – ๑,๖๗๙ คน 
    ๖.๔ ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน ต้ังแต่ ๑,๖๘๐ คน ขึ้นไป 
๗. ก าหนดสถานศึกษาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 
    ๗.๑ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    ๗.๒ สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    ๗.๓ สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
๘. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ความเห็นของคณะกรรมการสถนศึกษาของผู้ประสงค์

ขอย้ายและความเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเท่านั้น 



๙. การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  
    ๙.๑ ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารนาก าหนดสัดส่วนของ

จ านวนต าแหน่งว่างท่ีจะรับย้าย และท่ีจะใช้บรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ท่ีได้รับคัดเลือกให้เท่ากันหรือต่างกัน
ได้ไม่เกิน ๑ ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งต้ัง หรือไม่มี ผู้ขอย้ายลง
ต าแหน่งว่าง ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ต าแหน่งว่างได้ตามความ
เหมาะสม 

    ๙.๒ การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุช่ือสถานศึกษาท่ีจะใช้ในการรับย้ายหรือท่ี
จะใช้ในการบรรจุและแต่งต้ัง โดยให้น าต าแหน่งว่างท้ังหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้ แล้ว
เสร็จก่อนและต้องเหลือต าแหน่งว่างท่ีจะใช้บรรจุและแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเท่ากับวัดส่วนท่ี   
ก าหนดไว้ 

    ๙.๓ กรณีมีต าแหน่งว่างเพียง ๑ ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่างจะรับใช้ย้ายหรือบรรจุและแต่งต้ังจากบัญชี ผู้ได้รับคัดเลือกแต่หาก
จะใช้บรรจุและแต่งต้ัง ต้องค านึงถึงว่าจะมีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีว่ างนั้น             
หรือไม่ด้วย 

    ๙.๔ ต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้ก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างตาม ข้อ ๑ และ  ข้อ 
๒ ด้วย 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
๑. กรณีพิจารณาย้าย 
    ๑.๑ ยื่นค าร้อง ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี 
    ๑.๒ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ๑.๓ รับค าร้องขอย้ายจากต่างเขตการศึกษา 
    ๑.๔ เสนอ คณะกรรมการกล่ันกรองการย้าย 
    ๑.๕ กศจ. พิจารณา 
    ๑.๖ ศธจ. ออกค าส่ังแต่งต้ัง (ย้าย) 
๒. กรณีส่งค าร้องขอย้าย 
    ๒.๑ ยื่นค าร้อง ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๕ กรกฎาคม ของทุกปี 
    ๒.๒ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ๒.๓ กศจ. พิจารณา 
    ๒.๔ ส่งค าร้องไปปลายทาง 


