
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมื่อการปฏิบัติงาน 
นางสาวศรอีาภรณ์ สุวรรณวงศ ์

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ชุมพร เขต 1 



 

ค าน า 

ข้าพเจ้าได้จัดท าคู่มือการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู   
สายงานการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ       
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า และ
อ้างอิงน าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งและข้อบังคับ  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์และเป็นแบบแผนในการปฏิบัติงานแก่
ผู้เกี่ยวข้องได้  
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1. ชื่อกระบวนงาน 
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน          

ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบ
ความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3. ขอบเขตของงาน 
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน        

ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้าย
สับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง หรือการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้าย และตัวชี้วัด    

ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มาให้ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ทราบและด าเนินการ 

4.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง ปฏิทินการย้ายประจ าปี และ
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้โรงเรียน   
ในสังกัดทราบและด าเนินการ 

4.3  ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด)  ระยะเวลาการยื่น         
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

4.4  สถานศึกษา น ารายชื่อผู้ที่ประสงค์ขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ     
การย้าย แล้วรวบรวมส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในเวลาก าหนด 

4.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมและตรวจสอบค าร้องขอย้ายที่สถานศึกษาในสังกัด    
ส่งมาเพ่ือด าเนินการ แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.6 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน 

4.7  จัดส่งค าร้องขอย้ายที่ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดเดียวกัน ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทางภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.8  จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่างจังหวัด) เพ่ือเสนอส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอ อกศจ. /กศจ. เพ่ืออนุมัติให้ส่งค าร้องขอย้ายและอนุมัติการย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง  

4.9  จัดส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารของผู้ขอย้ายที่ กศจ. มีมติอนุมัติแล้ว ไปยังส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาปลายทาง (ต่างจังหวัด) 

10. จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ขอย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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11. จัดส่งรายชื่อและข้อมูลของผู้ขอย้าย ให้สถานศึกษาที่มีผู้ขอย้ายเข้า น าเสนอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาให้ความเห็นกรณีขอย้ายเข้า เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด 

12. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคะแนนตามตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

13. จัดส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือตรวจสอบ พร้อมข้อมูลต าแหน่ง 
ว่างและวิชาเอกตามทีสถานศึกษาต้องการและขาดแคลน เพ่ือจัดท ารายละเอียดก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย (อกศจ.) 

14. อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย ก่อนน าเสนอ กศจ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
15. กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
16. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
17. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
18.  กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ด าเนินการ ดังนี้ 
     18.1   แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่เก่ียวข้อง 
     18.2   ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
     18.3   สถานศึกษา ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
     18.4   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปส านักงาน   

เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 
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19. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

แบบค าร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   ค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ตัวอย่างตามภาคผนวก) 

20. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
20.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551  มาตรา 53  มาตรา 59 มาตรา 133 
20.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์

และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20.3  หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521  เรื่อง การสับเปลี่ยน 

หรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
20.4  ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 19/2560  ลงวันที่ 3  เมษายน  2560  เรื่อง  

การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
20.5  ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  

เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

  ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องขอย้ายไม่ทันตามก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ.ก าหนดปฏิทินการย้าย/ตัวช้ีวัดในการประเมินตาม
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ให้ สพท.ทราบละด าเนินการ 

สพท.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง/ปฏิทินการย้าย/ตัวช้ีวัดในการ
ประเมินฯ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและด าเนินการ 

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องภายในปฏิทินก าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดบั 

สถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 
รวบรวมค าร้องขอย้ายส่ง สพท.ภายในเวลาก าหนด 

 

 สพท.รวบรวมค าร้องขอย้ายและตรวจสอบคณุสมบัตผิู้ขอย้าย 

 

กรณีภายในเขตพื้นที่การศึกษา 

สพท.จัดท าข้อมูลผู้ขอย้าย ส่งให้สถานศึกษา 
ที่ผู้ขอย้ายระบุ เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบ และแจ้งผล 
ให้ สพท.ทราบ 

กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

 กรณีขอย้ายไปตา่งเขตพื้นท่ีการศกึษา จัดท า
ข้อมูลผู้ขอย้าย เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.
พิจารณาอนุมัติการย้ายและส่งค าร้องขอย้าย
ให ้สพท.ที่ผู้ขอย้ายระบ ุ

 

กรณีขอย้ายมาจากต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายส่งให้สถานศกึษาที่ผู้ขอ
ย้ายระบุ เสนอคณะกรรมการ สถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ และแจ้งผลให้ สพท.ทราบ 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อมูล
และคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ สพฐ.ก าหนด 

สพท.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดท าข้อมูล
และคะแนนตามตัวช้ีวัดที่ สพฐ.ก าหนด 

 

สพท.ส่งข้อมูลผู้ขอย้าย ต าแหน่งว่างและ
วิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ ให้ 
อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัต ิ

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งยา้ยและ
แต่งตั้ง 

ส่งค าสั่งใหส้ถานศึกษา แจ้งผู้ได้รับการ
พิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าท่ี /ส่งตัว 

สพท.ส่งข้อมูลผู้ขอย้าย ต าแหน่งว่างและ
วิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ ให้ 
อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัต ิ

 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งยา้ยและ
แต่งตั้ง 

 

ส่งค าสั่งให ้สพท.ต้นสังกัดส่งตัวผู้ได้รับการ
พิจารณาย้าย 
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