
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 

 
 

ชื่อ  นายอดิศัย  กิตติผโลทัย    

ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล    ระดับ ช านาญการ 

กลุ่มงาน สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มบริหารงานบุคคล 

งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย เลื่อน โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (1) (2) 

2. งานสรรหา/ลาออก ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา 
4. งานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
5. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
6. งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติหน้าที่แทน นางวิไลวรรณ์ ขันค า  ในกรณีที่ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
8. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน                  
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1  ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือขออนุมัติ กศจ. ด าเนินการ
คัดเลือก และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือกที่เก่ียวข้อง 

 

 ภายใน 15 วัน นับจากวันมตี าแหน่งว่าง 
 

2  ประกาศรับสมัครคัดเลือก หรือ ศธจ. ด าเนินการ   
 ประกาศ ตามที่ได้รับมอบหมาย และประชาสัมพันธ์   
ไปยัง ทุก สพท. และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

 

 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติหรือได้รับแจ้ง 
 มติจาก ศธจ. 

3  รับค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายทุกราย ตามวันเวลา    
ที่ก าหนดตามประกาศรับสมัคร 

 

 ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

4  คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติของผู้ขอย้ายทุกราย 
   

 ภายใน 3 วัน หลังครบก าหนดการรับสมัคร 
 

5  แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาย้าย และจัดท าข้อมูล
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

 ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจคุณสมบัติเสร็จสิ้น 
 

6  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ 
 

 ภายใน 5 วัน หลังจากตรวจคุณสมบัติเสร็จสิ้น 
 7  จัดท ารายละเอียดเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติผล 

การย้าย 
 

  ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาฯ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น 
 8  ประกาศผลการพิจารณาให้ย้ายตามท่ีได้รับ

มอบหมาย หรือ ศธจ. ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
 ภายใน 5 วัน นับแต่วัน กศจ. มีมติ 

9  จัดท าข้อมูลรายละเอียดการย้าย เพ่ือให้ ศธจ. เสนอ
ผู้มีอ านาจลงนามค าสั่ง 

 ภายใน 5 วัน นับจากวันได้รับแจ้งมติ 

10  ด าเนินการจัดส่งค าสั่งย้ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไปยัง
ต้นสังกัดของผู้ขอย้าย และแจ้งให้ส่งตัวผู้ขอย้ายมา
ปฏิบัติหน้าที่ใหม่ตามค าสั่ง/แจ้งทุกกลุ่มงานภายใน 
สพท.ทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ภายใน 1 วัน นับจากวันมีค าสั่งให้ย้าย 

 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   การรับโอนข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน            
ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1  ขออนุมัติหลักการ กศจ. ในการด าเนินการรับโอน
และแต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้องในการรับโอน 

 

 ภายใน 5 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งต าแหน่งว่าง 
 

2  เสนอผู้มีอ านาจเพ่ือลงนามประกาศรับโอน    
 

 ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ. มีมติอนุมัติ 
3  ประชาสัมพันธ์การรับโอนให้ทุก สพท. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
 

 ภายใน 1 วัน นับแต่วันประกาศรับสมัคร 
 

4  รับค าขอโอนและประกาศรายชื่อผู้ขอโอนทุกราย 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุก สพท. ทราบ 

   

 ภายใน 5 วัน หลังครบก าหนดการรับสมัคร 
 

5  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารับโอน เสนอผู้มี
อ านาจลงนามแตง่ตั้ง 

 ภายใน 3 วัน หลังจากประกาศรายชื่อผู้ขอโอน 
 

6  ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ กศจ. เพื่อประกาศผลการ
รับโอนและขอความเห็นชอบเป็นหลักการในการรับ
โอนผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

 ภายใน 5 วันนับแต่คณะกรรมการรับโอนได้พิจารณา 
 

7  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา/ประชาสัมพันธ์ 
ภายใน สพท. และแจ้งทุก สพท. ทราบ 

 

  ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่  กศจ. มีมติเห็นชอบและ 
อนุมัติผลการรับโอน 
 8 

 
 
 

 เสนอหนังสือทาบทามการโอนให้ ผอ.สพท. ลงนาม
ถึงหน่วยงานต้นสังกัด 

 ภายใน 3 วัน นับแต่ประกาศผลการรับโอน 

9  จัดท าข้อมูลรายละเอียดการรับโอน เพ่ือให้ ศธจ. 
เสนอผู้มีอ านาจลงนามค าสั่ง 

 ภายใน 5 วัน นับจากวันแจ้งมติและรายละเอียดไม่
ขัดข้องในการให้โอนจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอน 

10  ด าเนินการจัดส่งค าสั่งรับโอนไปยังต้นสังกัดของผู้ขอ
โอนและแจ้งให้ส่งตัวผู้ขอโอนมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 
ตามค าสั่ง และแจ้งทุกกลุ่มงานภายใน สพท.ทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ภายใน 1 วัน นับจากวันมีค าสั่งรับโอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับทีสู่งข้ึน (ต าแหน่งจากระดับเริ่มต้นขอสายงานและมีผู้ครองต าแหน่ง) 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 
38 ค.(2) ที่ด ารงต าแหน่งระดับเริ่มต้นของสายงาน 
แต่ละประเภททุกราย 
- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานเพ่ือ เลื่อนและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับช านาญงาน            
- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ เพื่อ เลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

2 แจ้งผู้บังคับบัญชาระดับต้นด าเนินการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคล 

ภายใน 3 วันนับแต่วันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

3 แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติจัดส่งเอกสารประกอบการ   
คัดเลือก 

ภายใน 3 วันนับแต่วันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

4 เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  พิจารณาคัดเลือก
บุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

ภายใน 7 วันนับแต่วันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

5 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงภายในเวลา 30 วัน 

ภายใน 3 วัน หลังจากผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

6 แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงาน
ตามท่ีก าหนด 

ภายใน 3 วันนับแต่วันได้รับแจ้งผลการพิจารณา 

7 กรณีต้องพิจารณาคุณสมบัติในเรื่องระยะเวลา
พิจารณานับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพ่ือเสนอ  
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

8 เสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้ง 
คณะกรรมการคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันนับแต่วันรับแจ้งผลการพิจารณา 
การนับระยะเวลาเกื้อกูล 

9 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายใน 5 วัน นับจากวันมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

10 ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ภายใน 5 วันนับจากวันพิจารณาแล้วเสร็จ 

11 แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อ       
ผู้ได้รับคัดเลือก 

12 ด าเนินการประเมินผลงาน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน 



 

13 แจ้ง ศธจ. พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา เพ่ืออนุมัติ 
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 

ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ 

14 แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในระดับสูงข้ึน  

 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ส ารวจต าแหน่งว่างที่จะประกาศคัดเลือก ด าเนินการก่อนวันมีคุณสมบัติครบถ้วน 

2 เสนอ กศจ.พะเยา  เพ่ือขอก าหนดกระบวนการ 
คัดเลือกโดยการเลื่อนและแต่งตั้งและขออนุมัติ 
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน หลังจากส ารวจต าแหน่งว่าง 

3 ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ กศจ.พะเยา  มีมติอนุมัติ     
ให้ด าเนินการ คัดเลือก 

4 ประซาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างให้ผู้ประสงค์สมัคร   
เข้ารับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน 

ภายใน 1 วันนับแต่วันที่มีประกาศรับสมัครคัดเลือก 

5 รับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกและตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

ภายใน 10 วัน นับแต่วันลิ้นสดุการยื่นใบสมัคร 

6 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ภายใน 3 วัน นับแต่วันลิ้นสุด การยื่นใบสมัคร 

7 (ถ้ามี) การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพื่อเสนอ 
กศจ.พะเยา พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ภายใน 10 วันนับแต่วันลิ้นสดุการยื่นใบสมัคร 

8 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ ภายใน 5 วัน นับจากวันมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
หรือ ภายใน 5 วันนับแต่วันการอนุมัติการนับระยะเวลา 
เกื้อกูลจาก กศจ.พะเยา  

9 เสนอ กศจ.พะเยา อนุมัติผลการคัดเลือก ภายใน 3 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณา 
คัดเลือกแล้วเสร็จ 

10 ประกาศรายซื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ กศจ.พะเยา มีมติอนุมัติผล 
การคัดเลือก 

11 แจ้งผู้ได้รับคัดเลือกให้จัดส่งผลงาน ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับแจ้งประกาศรายซื่อ       
ผู้ได้รับคัดเลือก 

12 ด าเนินการประเมินผลงาน ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับผลงาน 

13 แจ้ง ศธจ.พะเยา เพ่ือเสนอ กศจ.พะเยา  เพ่ืออนุมัติ 
ผลการประเมินและอนุมัติการแต่งตั้ง 

ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ประเมินผลงานแล้วเสร็จ 

14 แจ้งค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง  การด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษาและภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1  เมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณอัตราจ้าง    
 ชั่วคราว และการโอนงบประมาณจากกลุ่มนโยบาย   
 และแผน,กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รวมทั้ง 
 ประสานงานกลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือ 
 ตรวจสอบข้อมูลอัตราก าลังฯ /น าเสนอ ผอ.กลุ่ม 
 บริหารงานบุคคล,รอง ผอ.สพป.,ผอ.สพป.           
 เพ่ือพิจารณา 
 
 

ด าเนินการภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง 

2 จัดท าประกาศรับสมัครตามมติที่ประชุม เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือลงนามในประกาศ 
พร้อมทั้งแจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์การประกาศ 
รับสมัครไปยังโรงเรียนในสังกัด/สพท.ต่างๆ  

ภายใน 3 วัน หลังจากที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการ 

3 ด าเนินการคัดเลือกตามประกาศท่ีก าหนด 
- ประกาศรับสมัคร 
- รับสมัคร 
- ตรวจคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก/แจ้งประชาสัมพันธ์ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการที่เก่ียวข้องและ
ประชุมคณะกรรมการ 
- ด าเนินการคัดเลือกตามความเหมาะสม(สอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์) 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก/แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ 

 
ระยะเวลา 7 วัน 
ระยะเวลา 7 วัน 
ภายใน 3 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการรับสมัคร 
 
ภายใน  3 วัน นับจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ฯ 
 
ระยะเวลา 1 - 2 วัน 
 
ภายใน 3 วัน นับจากเสร็จสิ้นการคัดเลือก 

4 รับรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ตามวันเวลาที่
ก าหนด จัดท าสัญญาจ้าง ค าสั่งจ้างและส่งตัวไป
ปฏิบัติหน้าที่ 

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีประกาศรายชื่อผู้ผ่าน      
การคัดเลือก 

5 รวบรวมเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง สัญญาจ้าง 
ค าสั่งจ้าง และเอกสารอ่ืนๆ แจ้งกลุ่มงานหรือ
โรงเรียนที่เก่ียวข้อง 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันรายงานตัวท าสัญญาจ้าง 

6 ลงทะเบียนคุมการจ้างฯ ด าเนินการทันทีเมื่อจัดท าสัญญาจ้างเรียบร้อย 

 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง การด าเนินการต่อสัญญาจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1 ลงทะเบียนคุมระยะเวลาการจ้าง,เงื่อนไขการจ้าง ภายใน 3 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
 และรายละเอียดงบประมาณ ของลูกจ้างชั่วคราว  

    2 ตรวจสอบวันสิ้นสุดสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว
และพนักงานราชการตามสัญญาเดิม 

ภายใน 10 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาเดิม 

3 - กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ภายใน 10 วัน ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ 
 แจ้งโรงเรียนเพ่ือให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดิม  
 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (หากมีผลการประเมิน

ผ่านใหจ้้างต่อ /ผลการประเมินไม่ผ่านให้เลิกจ้าง  
และแจ้งลูกจ้างชั่วคราวทราบ  
- กรณียังไม่สิ้นปีงบประมาณ ไม่ต้องประเมินผล

การปฏิบัติงาน 

 

4 ตรวจสอบลูกจ้างชั่วคราว ที่มีตัวอยู่จริงก่อนต่อ
สัญญาจ้าง (โดยให้ตรวจสอบการ  ขอลาออก/การ
เกลี่ยอัตราจ้างไปก าหนดยังสถานศึกษาใหม่) 

ภายใน 5 วัน ก่อนวันสิ้นสุดสญัญาเดิม 

5 แจ้งลูกจ้างชั่วคราวมาด าเนินการต่อสัญญา ภายใน 3 วันหลังจากได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 

6 ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้าง และออก
เลขสัญญาจ้าง 

ภายใน 3 วันหลังจากได้รับสัญญาจ้าง 

7 น าเสนอ ผอ.สพป. พะเยา เขต 1 เพ่ือลงนาม
สัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 

ภายใน 3 วันนับแต่ได้รับสัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้างครบถ้วน 

8 ส่งสัญญาจ้างแจ้งโรงเรียน/เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1     
ลงนาม 
 9 จัดท าทะเบียนคุมอัตราจ้างชั่วคราวทุกต าแหน่ง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ ผอ.สพป. พะเยา เขต 1    
ลงนามสัญญาจ้าง/ค าสั่งจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

เรื่อง   งานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1  ขออนุมัติหลักการ กศจ. ในการส่งค าร้องขอย้าย 
ผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี 2562 ไปต่างเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 

 

 ก่อนวันยื่นค าร้องขอย้าย 
 

2  ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา    
 

 ก่อนวันยื่นค าร้องขอย้าย 
 3  รับค าร้องขอย้ายและตรวจสอบคุณสมบัติ 

 
 ภายใน 15 วัน หลังครบก าหนดการยื่นค าร้องขอย้าย 
 

4  คัดแยกค าร้องขอย้ายไปต่างเขตเพ่ือจัดส่งไปยัง 
สพท. 

  ปลายทาง 

 ภายใน 15 วัน หลังครบก าหนดการยื่นค าร้องขอย้าย 
 

5  ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีจะ    
รับย้าย 

 ภายใน 15 วัน หลังครบก าหนดการยื่นค าร้องขอย้าย 
 

6  เจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายที่ประสงค์ขอย้ายมา
ด ารงต าแหน่งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกราย 

 

  ภายใน 30 วันนับจากวันสดุท้ายของการรับค าร้อง    
ขอย้าย 
 7   แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 

รายละเอียดการย้ายตามข้อ 6 
 

 ภายใน 5 วัน นับจากวันท าข้อมูลค่าคะแนน 
  แล้วเสร็จ 
 8  คณะท างานร่วมตรวจสอบข้อมูลการย้ายของ      

ทุก สพท. ในจังหวัด 
 ภายใน 10 วัน นับจากคณะท างานตรวจสอบข้อมูล
ภายใน สพท. ด าเนินการเรียบร้อย 

9  เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย  ภายใน 5 วัน นับจากคณะท างานในทุก สพท.          
ร่วมตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้น 

10  ส่งค าสั่งแต่งตั้งย้ายแจ้ง สพท. และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  ภายใน 3 วัน นับจากได้รับค าสั่งย้าย 

 

 

 
 
 
 


