(ปรับให้สอดคล้องกับปฏิทินการคัดเลือก/การสอบแข่งขัน สพฐ. ปี พ.ศ. 2563)

แผนดำเนินงำนกำรพัฒนำข้ำรำชกำร สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2563
สำนักพัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
ตำแหน่ง/อัตรำว่ำง
1. รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ว 8/62 /4,647 ตาแหน่ง
2. ครูผู้ช่วย ว 16 - ว 17/57
/4,121 อัตรา
3. รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/ ว 13/63
/57 ตาแหน่ง (สพป. 41 ตาแหน่ง/

กำหนดกำรสรรหำ
ประกำศผล
ภายใน 7 ส.ค. 63

ภายใน 7 ส.ค. 63

*ว่างปี 2563 จานวน 63 ตาแหน่ง
ว่างปี 2564 จานวน 69 ตาแหน่ง
รวม 189 ตาแหน่ง

*ว่างปี 2563 จานวน 33 ตาแหน่ง
ว่างปี 2564 จานวน 33 ตาแหน่ง
รวม 104 ตาแหน่ง
5. ครูผู้ช่วย ว14/63
(หลักเกณฑ์ใหม่) /9,000 อัตรา

6. ผู้อานวยการสถานศึกษา
/1,050 ตาแหน่ง

(ว8/63) 15 ส.ค. - 2 ก.ย. 63 (15 วัน/120 ชม.)
ระยะที่ 1 : ช่วง 15 - 21 ส.ค. 63 (7 วัน)
ระยะที่ 2 : ช่วง 24 - 28 ส.ค. 63 (5 วัน)
ระยะที่ 3 : ช่วง 31 ส.ค. - 2 ก.ย. 63 (3 วัน)

ภายใน 16 ก.ค. 63

สพม. 16 ตาแหน่ง)

4. ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/ ว12/63
/38 ตาแหน่ง

กำหนดกำรพัฒนำ

(ว2/62) 15 ส.ค. - 19 ก.ย. 63 (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
ระยะที่ 1 : ช่วง 15 - 26 ส.ค. 63 (12 วัน)
ระยะที่ 2 : ช่วง 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 63 (15 วัน)
ระยะที่ 3 : ช่วง 14 - 19 ก.ย. 63 (6 วัน)
* 1 ต.ค. 63 บรรจุแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบ
กำรพัฒนำ
สพฐ./สพท.

สพท./ต้นสังกัด
สพฐ./สคบศ.

ภายใน 21 ส.ค. 63

(ว2/62) 27 ส.ค. - 28 ก.ย. 63 (ไม่น้อยกว่า 30 วัน)
ระยะที่ 1 : ช่วง 27 ส.ค. - 7 ก.ย. 63 (12 วัน)
ระยะที่ 2 : ช่วง 8 ก.ย. - 22 ก.ย. 63 (15 วัน)
ระยะที่ 3 : ช่วง 23 - 28 ก.ย. 63 (6 วัน)
* 1 ต.ค. 63 บรรจุแต่งตั้ง

สพฐ./สคบศ.

กศจ.กาหนด

-

กศจ./สศศ./
สพท./ต้นสังกัด

(ภายในเดือน ก.ย. 63)

ภายใน 19 ต.ค. 63

(ว8/63) 28 ต.ค.-16 พ.ย. 63 (20 วัน/150 ชม.)
ระยะที่ 1 : ช่วง 28 ต.ค. - 3 พ.ย. 63 (7 วัน)
ระยะที่ 2 : ช่วง 6 - 15 พ.ย. 63 (10 วัน)
ระยะที่ 3 : ช่วง 18 - 20 พ.ย. 63 (3 วัน)

สพฐ./สพท.

7. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ว 22/59 /241 อัตรา
8. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2) ประเภททั่วไป เป็น ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ว11/59

ภายใน 15 ต.ค. 63

-

สพท./ต้นสังกัด

ภายใน 9 ต.ค. 63

-

สพท./ต้นสังกัด

9. บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ ว 27/55

ภายใน 27 พ.ย. 63

-

สพท./ต้นสังกัด

ภายใน 4 ธ.ค. 63

ธ.ค. 63

สพฐ./สพท.

ภายใน 22 ม.ค. 64

ก.พ. 64

สพฐ.

10. ศึกษานิเทศก์ ว33/60
/485 อัตรา
11. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
/40 อัตรา

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

