
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนก าลังคน 
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งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ได้ด ำเนินกำรวำงแผนอัตรำก ำลังคน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรอัตรำก ำลังในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบด้วยข้อมูลจ ำนวนนักเรียนข้อมูลอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ และ
จ ำนวนพนักงำนรำชกำรรวมทั้งข้อมูลควำมต้องกำรอัตรำก ำลังจ ำแนกตำมสำขำวิชำเอกของสถำนศึกษำ 
รวมถึงกำรบริหำร จัดกำรวิชำเอกในสถำนศึกษำที่ต้องค ำนึงถึงมำตรฐำนวิชำเอก ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ในกำร
วำงแผนอัตรำก ำลังคนปฏิบัติงำนโดยยึดถึงควำมถูกต้อง 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

ทำงกำรศึกษำ 
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
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การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรินทร์ ได้ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยยึดหลักกำรกระจำยอ ำนำจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ถูกต้อง ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบปฏิบัติที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด ดังนี้ 
 ๑) กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกร ต้องมีควำมถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล 
 2) ด ำเนินกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติภำรกิจที่
รับผิดชอบให้เกิดผลส ำเร็จตำมหลักกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 ๓) ส่งเสริมให้บุคลำกรปฏิบัติงำนเต็มตำมศักยภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 
จรรยำบรรณ อย่ำงมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 
 ๔) ส่งเสริมให้บุคลำกรที่สรรหำและคัดเลือกสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2565 
 2. หลักเกณฑ์กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2565 
 3. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปี พ.ศ.2565 
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ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

เรื่อง  ต าแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.256๕ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

……………………………………….. 
ตามที่  ก .ค .ศ .ได้ ก าห น ดห ลั ก เกณ ฑ์ แ ล ะวิ ธี ก ารย้ าย ผู้ บ ริ ห ารสถ าน ศึ กษ า  สั งกั ด

กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564      
โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์   
จุฬาภรณราชวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดขนาดสถานศึกษา 
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหนังสือหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด                
ที่ ศธ 04009/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 256๕ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 256๕ 

ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ในการประชุมครั้งที่ 5/256๕     
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 256๕ ได้มีมติก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง
ที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกหรือใช้ส าหรับการคัดเลือกหรือที่จะ
ใช้ส าหรับการคัดเลือกต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมจังหวัดสุรินทร์ ตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้  
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน ๗ อัตรา   ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ประเภทสถานศึกษา จ านวนต าแหน่งว่าง ก าหนดสัดสว่น 
รับย้าย บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก/

สอบคัดเลือก 
มัธยมศึกษา ๗ ๔ 3 

 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  ๖   อัตรา  ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ประเภทสถานศึกษา จ านวนต าแหน่งว่าง ก าหนดสัดสว่น 
รับย้าย บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก/

สอบคัดเลือก 
มัธยมศึกษา ๖ ๓ ๓ 

ในการนี้ เพ่ือให้การย้ายผู้บริหารศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด มติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/256๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน 256๕  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  จึงประกาศต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างและคาดว่าจะว่าง  
จ านวนทั้งสิ้น ๑๓ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

        จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน พ.ศ.2565 

                                                               
           (นายส าเริง บุญโต) 
     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 
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บัญชีแนบท้ายข้อมูลต าแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.256๕ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน ๗ อัตรา   ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ต าแหน่ง 

เลขที ่
ต าแหน่ง 
เลขทีจ่่าย

ตรง 

อันดับ ขั้น จ านวน
นักเรียน 
25 มิ.ย.
2564 

หมายเหตุ 

1 สุรวิทยาคาร เมืองสุรินทร ์ 79580 0405535 ค.ศ.๓ ๕๘,๓๙0 ๓,๔๑๑ เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 256๕) 

2 จอมพระประชา
สรรค ์

จอมพระ ๗๙๘๗๗ 040๖๑๕๔ ค.ศ.4 69,040 ๒,083 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

3 สินรินทร์วิทยา เขวาสินรินทร ์ ๑๐๔๙๗๒ 040๘๑๗๖ ค.ศ.3 ๕๘,๓๙0 ๖๕๔ เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

4 ศรีสุขวิทยา ส าโรงทาบ ๘๐๔๖๘ 040๗๘๐๕ ค.ศ.3 ๕๘,๓๙0 ๒๗๕ เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

5 สุรินทรภ์ักด ี เมืองสุรินทร ์ ๑๑๙๒๖๒ 0405๘๙๒ ค.ศ.3 ๕๘,๓๙0 ๑๓๙ เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

6 นารายณ์ค าผง
วิทยา 

โนนนารายณ ์ ๘๐๕๕๙ 040๘๒๓๘ ค.ศ.3 ๕๘,๓๙0 ๕๔๐ ว่างจาการย้าย 

๗ แสงทรัพย์
ประชาวิทยา
คาร 

เมืองสุรินทร ์ ๗๒๒๗ ๐๔๐๖๑๔๓ ค.ศ.๓ ๕๘,๓๙0 ๔๙ ว่างจากจ านวนนักเรียน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. 

  
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน  6   อัตรา  ที่ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ที ่ โรงเรียน อ าเภอ ต าแหน่ง 

เลขที ่
ต าแหน่ง 
เลขทีจ่่าย

ตรง 

อันดับ ขั้น จ านวน
นักเรียน 
25 มิ.ย.
2564 

หมายเหตุ 

1. ประสาทวิทยา
คาร 

ปราสาท 106503 0406659 คศ.3 58,390 3,148 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

2. ท่าตูมประชา
เสรมิวิทย ์

ท่าตูม 79979 0406440 คศ.3 58,390 1,977 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

3. เทนมีย์มิตร
ประชา 

เมือง
สุรินทร ์

80630 0405745 คศ.3 58,390 245 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

4. วีรวัฒน์โยธิน เมือง
สุรินทร ์

119220 0405993 คศ.3 58,390 2,568 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

5. กาบเชิงวิทยา กาบเชิง 80591 0407830 คศ.3 58,390 856 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 

6 ศีขรภูมิพสิัย ศีขรภูม ิ 112934 0407140 คศ.3 58,390 2,485 เกษียณอายรุาชการ  
(ว่าง 1 ตุลาคม 2565) 
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 1  
  

ร่างปฏิทินด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

ที่ย่ืนค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 
 ตามหลักเกณฑ์ฯ ก.ค.ศ. (ว 7/2564)  
 กรณีปกติ  

ล าดับที่ การด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ 
๑ ผู้ประสงค์ขอย้าย จัดส่งค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. 

ก าหนด พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
-  ให้ระบุขอย้ายสังกัด สพป. หรือ สพม. หรือ สศศ.  
   สังกัดใดสังกัดหนึ่ง เพียงสังกัดเดียว 
- หากประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัด สพท. สามารถ 
  ระบุสถานศึกษาท่ีขอย้ายได้เพียงจังหวัดเดียว 

ผู้ประสงค์ย้าย ระหว่างวันที่ 
 ๑ - ๑๕ กรกฎาคม 

2565 
(ไม่เว้น

วันหยุดราชการ) 

2 การขอย้ายระหว่าง สพท. ภายในจังหวัดเดียวกัน  
- ให้ สพท.ต้นสังกัด ส่งค าร้องพร้อมความเห็นของ 
  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ไปยัง สพท.ปลายทาง 

 
สพป./สพม. 

 

ภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 

2565 
3 การขอย้ายระหว่างจังหวัด หรือย้ายระหว่าง สพท. กับ สศศ. 

ก่อนส่งค าร้องขอย้าย ด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 สพท.ต้นสังกัด จัดท าบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย และน า 
      ค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา  
      ส่ง ศธจ.สุรินทร์ เพื่อเสนอขออนุมัติให้จัดส่งค าร้อง 
      ขอย้ายไปต่างจังหวัด 
      3.1.1 เสนอ อกศจ.สุรินทร์ ด้านการบริหารงานบุคคล 
       

 
 
 
 
 
 

สพป./สพม. 
ศธจ. 

อกศจ. 

 
 
 
 
 
 

ภายในวันที่ 
19 กรกฎาคม 

2565 
       3.1.2 เสนอ กศจ.สุรินทร์ 

 
สพป./สพม. 
ศธจ./กศจ. 

ภายในวันศุกร์ที่ 22 
กรกฎาคม 2565 

       3.1.3 สพท.ต้นสังกัด จัดส่งค าร้องขอย้าย พร้อมทั้ง ความเห็น 
คณะกรรมการสถานศึกษา และมติ กศจ.สุรินทร์ ไปยัง สพท.ปลายทาง 
หรือ สศศ. 

สพป./สพม. 
 

ภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 

2565 
4 การจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย 

4.1 สพป./สพม. น าค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายทุกรายที่ระบุ 
      ชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
       ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

 
สพป./สพม. 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

 
ภายในวันที่  

16 สิงหาคม 2565 

4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ แต่ละแห่ง จัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เก่ียวข้อง 

สพป./สพม. ภายในวันที่ 
19 สิงหาคม 2565 

 
 
 

75



 2  
  

ร่างปฏิทินด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 

ที่ย่ืนค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ก.ค.ศ. (ว 7/2564) 

กรณีปกติ 
ล าดับที่ การด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ 

 4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ทุกเขต ร่วมกันจัดท าข้อมูลประกอบการพิจารณา
ย้ายตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่ก าหนด 

สพป./สพม. ระหว่างวันที่ 22 – 26 
สิงหาคม 2565 

 4.4 คณะกรรมการประเมิน (ผอ.สพท. และ ศธจ.) เลือก ผอ.
สพท.คนใดคนหนึ่ง เป็นประธานฯ เพื่อท าหน้าที่ 
      4.4.1 ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย 
      4.4.2 จัดล าดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ 

สพป./สพม. 
ศธจ. 

ระหว่างวันที่  
29 - 31 สิงหาคม

2565 

 4.5 จัดส่งข้อมูลการประเมินศักยภาพส่ง ศธจ.สุรินทร์ สพป./สพม. 
ศธจ. 

ภายในวันที่  
5 กันยายน 2565  

5 5.1 อกศจ.สุรินทร์ พิจารณาย้ายครั้งแรก 
      5.1.1 ตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพฯ   

สพป./สพม. 
ศธจ./อกศจ. 

ภายในวันที่ 12 
กันยายน 2565 

       5.1.2 พิจารณากลั่นกรองการย้าย 
               1) พิจารณากลั่นกรองการย้ายค าร้องขอย้ายที่ระบุ
ชื่อสถานศึกษาให้แล้วเสร็จก่อน จึงพิจารณาค าร้องขอย้ายที่ระบุ
สถานศึกษาใด ๆ ก็ได้ ในภายหลัง 
                   -  หากมิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่ง โดยระบุกว้าง ๆ  ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้น าเสนอ อกศจ. 
พิจารณากลั่นกรองย้าย แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ฯ  

สพป./สพม. 
ศธจ./อกศจ. 

ภายในวันที่ 20 
กันยายน 2565 

                2) พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประเภทเดียวกัน ขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้งใน
จังหวัดและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน 

  

                3) หากมีต าแหน่งว่างเหลืออยู่ และเห็นว่ามีเหตุผลความ
จ าเป็นที่จะต้องย้ายข้ามขนาดสถานศึกษา ให้พิจารณาผู้บริหาร
สถานศึกษาในประเภทเดียวกัน ข้ามขนาดสถานศึกษาตามล าดับ 
(เช่น ประถมขนาดใหญ่พิเศษยังเหลืออยู่ ไม่มีผู้ขอย้ายจากขนาด
ใหญ่ พิจารณาจากขนาดกลาง และเล็กตามล าดับ) ทั้งในจังหวัดและ
ต่างจังหวัดพร้อมกัน  

  

               4) หากมีต าแหน่งว่างเหลืออยู่ อีก ให้พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเดียวกันและใกล้เคียงกันที่ต่างประเภท
สถานศึกษา (เช่น ประถมขนาดใหญ่พิเศษยังเหลืออยู่จากการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดประถม พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษหรือใหญ่ จากมัธยม) ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
พร้อมกัน 
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ร่างปฏิทินด าเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 
ที่ย่ืนค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2565 

ตามหลักเกณฑ์ฯ ก.ค.ศ. (ว 7/2564) 
กรณีปกติ 

ล าดับที่ การด าเนินการ ผู้เกี่ยวข้อง ระยะเวลาด าเนินการ 
               5) หากมีต าแหน่งว่างในสัดส่วนที่ใช้รับย้ายเหลืออยู่ 

ให้น ามาย้ายต่อเนื่องกันได้ จนไม่มีค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย
มาด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างนั้นแล้ว ให้น าไปใช้
ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือน าไปใช้
ส าหรับการคัดเลือก หรือพิจารณาต าแหน่งว่างดังกล่าวได้ตาม
ความเหมาะสม 

กศจ.สุรินทร์ 
ศธจ.สุรินทร์ 

 

 
 

 5.2 กศจ.สุรินทร์ พิจารณาอนุมัติการย้าย (ครั้งแรก) 
      5.2.1 กศจ.น าความเห็นของ อกศจ. และความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดย
ให้ค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของสถานศึกษา 
รวมทั้งประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และผู้ที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป ส่วน
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาเท่านั้น 
               ทั้งนี้ หาก กศจ. มีความเห็นต่างจากความเห็นของ 
อกศจ. ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

 
กศจ.สุรินทร์ 
ศธจ.สุรินทร์ 

 

 
ภายในวันที่ 23 
กันยายน 2565 

6 ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ 
- ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งตามมติ กศจ.สุรินทร์ 

ศธจ.สุรินทร์ ไม่ก่อนวันที่ 1 
ตุลาคม 2565 

 
7 แจ้งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

     7.1 แจ้งส าเนาค าสั่งฯ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ต้นสังกัดทราบ
เพ่ือสั่งการให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมอบหมายงานและไปปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งใหม่    

 
ศธจ. 

สพม./สพม. 

 
ภายใน 3 วัน 

นับแต่วันออกค าสั่ง 

      7.2 แจ้งส าเนาค าสั่งฯ ให้ส านักงาน ก.ค.ศ.ทราบ ศธจ./ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน 
นับแต่วันออกค าสั่ง 

 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนได้ตามเหมาะสม 
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