
 

 

 คู่มือการปฏิบัติงานรายคน 
1. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ต าแหน่งครู  
- ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
- ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2. การรับโอน – ให้โอนเป็นข้าราชการครูและ 
3. การบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
 
 

 

นางธัญชนก  ชาติประมง 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 



ชื่องาน :  การแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากร                                
            ทางการศึกษา ต าแหน่งคร ู

................ 
 

การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา  โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ   
 

1. ขอบเขตของงาน :  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                        
มีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งประกอบด้วย สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาจากต่างเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา และสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้าย การย้าย
สับเปลี่ยน การย้ายกรณีพิเศษ ย้ายเพ่ือประโยชน์ทางราชการ และการย้ายตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือน                          
ไปด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาหรือส่วนราชการอ่ืน   
 

2. ค าจ ากัดความ : การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูผู้สอนไปด ารงต าแหน่งเดิม ในหน่วยงาน 
การศึกษาอ่ืน  ทั้งการย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

3. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3.3 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายละเอียดตัวชี้วัดในการแต่งตั้ง
(ย้าย) และปฏิทินการย้ายประจ าปี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะก าหนดเป็นประจ าปี                        
ก่อนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ตามกรอบการพิจารณาและระยะเวลาที่ก าหนด  

 
 

        -/ 3.4 ค าสั่ง... 
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 3.4 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3.5 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ ก.ค.ศ. อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่               
เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาสังกัด                       
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
 4.1 สรุปต าแหน่งว่าง วิชาเอกตามความขาดแคลนและความต้องการของสถานศึกษาในสังกัด                              
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนก าหนดวันยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี  (ภายในเดือนมกราคมของทุกปี                          
จ านวน 15 วันท าการ) 

4.2 ผู้มีความประสงค์ขอย้ายแจ้งความประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด           
พร้อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  
 4.3 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นค าร้องขอย้ายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  
 4.4 ผู้ บั งคับบัญชาชั้นต้น รวบรวมค าร้องขอย้ ายพร้อมความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา                           
และมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 4.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาจากสถานศึกษาแล้ว 
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และจัดท าและสรุปรายละเอียด                    
ของผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายในแต่ละกรณีดังนี้ 

4.5.1 กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลรายชื่อและวิชาเอกของผู้ขอย้าย                       
เสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา ก่อนสรุปรายละเอียดของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่แจ้งประสงค์ขอย้าย                 
ไปด ารงต าแหน่งเพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งความเห็นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

4.5.2 กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาค าร้องขอย้าย 
และรวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารและมติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน มติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดส่งไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายตามเวลาที่ก าหนด 
  4.5.3 กรณีรับค าร้องขอย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและรวบรวมรายชื่อและจัดท า
รายละเอียดของผู้แจ้งความประสงค์ขอย้าย  ส่งไปยังสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์ขอย้ายเพ่ือให้สถานศึกษา
เสนอขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน                    
ระยะเวลาที่ก าหนด 

-/ 4.6 ส านักงาน... 
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 4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าข้อมูล
ในเบื้องต้นในรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัดที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 
และ ก.ค.ศ.ก าหนด ก่อนน าส่งให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา     
 4.7 ค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐานสถานศึกษาต้นสังกัดความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประสงค์ย้าย และความเห็นคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้อง (กรณีย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) ให้ศึกษาธิการจังหวัด  
เพ่ือด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

4.8  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือกลั่นกรองการย้าย        
ก่อนน าผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ แล้วให้ผู้มีอ านาจ                   
ตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) แจ้งผู้ เกี่ยวข้องทราบ และจัดส่งให้ส านักงาน ก.ค. ศ./ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายใน 7 วัน 

4.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งไปหน่วยงานทางการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือส่งตัวผู้ได้รับการแต่งตั้งภายใน 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

 
 
 
 

-/ แผนภูมิแสดงขั้นตอน... 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

สพท. ส ารวจอัตราว่างและความ

ต้องการวิชาเอกตามความขาดแคลน 

ของสถานศึกษาและประกาศ
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5. แบบฟอร์มท่ีใช้/หลักฐาน เอกสารประกอบการย้าย 

ผู้ขอย้ายยื่นแบบค าร้องขอย้าย

ผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับ 

สถานศึกษาเสนอขอความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย

พร้อมเอกสารประกอบและความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษา           

ขั้นพื้นฐาน ส่ง สพท.  

สพท. รวบรวมและตรวจสอบข้อมลู            
และคณุสมบัติเบื้องต้น แยกค าร้อง           

ไปต่างเขตพื้นที/่ภายเขตพื้นท่ี 

 

 

 

 
- ค าร้องขอย้ายภายในเขตพื้นท่ี สรุปข้อมูล

แยกกลุ่ม ส่งโรงเรียนท่ีประสงค์ขอย้าย 

- ค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เอกสารพร้อม มติ กศจ. ส่งไปต่างเขต 

 

 

 - รับค าร้องขอย้ายจากต่างเขตพื้นท่ีตรวจสอบ 

แยกกลุ่ม ส่งโรงเรียนประสงค์ขอย้าย 

สถานศึกษาเสนอขอความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานศึกษาท่ีมีผูย้ื่นความประสงค์      

ขอย้าย ส่งให้ สพท. ตามก าหนด 

สพท. ตรวจสอบรวบรวมและ             

จัดท าข้อมูลเบื้องต้น ส่ง ศธจ.                 

เพื่อพิจารณาด าเนินการ 

ศธจ.น าเสนอ อกศจ. พิจารณา

กลั่นกรอง/เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณา

อนุมัติ/ออกค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) 

สพท.รับค าสั่ง แจ้งสถานศึกษาและ

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแจ้งส่ง-รับผูไ้ด้รับค าสั่งแต่งตั้ง 

สพท.สังกัดเดิมรับค าสั่งและแจ้ง

โรงเรียนส่งตัวผู้ไดร้ับการแต่งตั้งไป(ย้าย) 

ปฏิบัตหิน้าที่ราชการหน่วยงาน                        

ทางการศกึษาใหม ่

สถานศึกษา ส่ง-รับตัวข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ผู้ได้รับการ

แต่งตั้ง (ย้าย) และรายงาน สพท. 

 

 

 



 5.1 ค าขอร้องขอย้าย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 5.2 ส าเนา ก.พ.7 หรือแบบ ก.ค.ศ.16 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ                
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้าย รับรองส าเนาตามกรอบ
การพิจารณาที่ สพฐ.ก าหนด 

5.4 มติที่ประชุมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้นสังกัด 
สถานศึกษาท่ีประสงค์ขอย้าย  
 5.5 ค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง 
 

6. ข้อสังเกต 
 6.1 ค าร้องขอย้าย ผู้ประสงค์ขอย้ายลงนาม บังคับบัญชาลงนาม ตามล าดับ 
 6.2 ก าหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอย้าย 

6.3 คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้าย 
6.4 เอกสารประกอบการพิจารณาแล้วแต่ละกรณี (กรณีปกติ สับเปลี่ยน,กรณีพิเศษ,กรณีเพ่ือประโยชน์

ทางราชการ) 
 6.5 รายละเอียดมติคณะกรรมการสถานศึกษา มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
    

----------------------- 
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ชื่องาน : การแต่งตั้ง(ย้าย)ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

................ 
 

การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษา   
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่างภายในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษา    
 

1. ขอบเขตของงาน :  การแต่งตั้ง(ย้าย) ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษา  โรงเรียน                  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษาที่ว่างหรือคาดว่าจะว่างในสถานศึกษา หรือแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การย้าย การย้ายสับเปลี่ยน การย้ายกรณีพิเศษ ย้ายเพื่อประโยชน์ทางราชการ  
 

2. ค าจ ากัดความ : การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง                
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งและระดับเดิม ในหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืน ย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 

3. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

3.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

3.4 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่  ศธ 04009/ว2480                      
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                           
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2564 หรือประจ าปีที่เก่ียวข้องการในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
 3.5 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ ก.ค.ศ. อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
           -/ 4. ขั้นตอน... 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่               
เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสถานศึกษาสังกัด                       
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
 4.1 สรุปต าแหน่งว่าง ของสถานศึกษาในสังกัดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อนก าหนดวันยื่นค าร้องขอ
ย้ายประจ าปี (1 – 15 กรกฎาคม ของทุกปี ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

4.2 ผู้มีความประสงค์ขอย้ายแจ้งความประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด           
พร้อมเอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติเห็นชอบแล้ว ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ 
 4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.ก าหนด และจัดท า                       
และสรุปรายละเอียดของผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายในแต่ละกรณีดังนี้ 

4.3.1 กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายเสนอผู้บังคับบัญชา  และกรณี              
ผู้ขอย้ายระหว่างจังหวัดหรือส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นทาง                    
เสนอขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ ก่อน รวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งไป ยังส านักงานเขตพ้ืนที่                  
การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน 

4.3.2 ตรวจสอบและจัดท าข้อมูล และน าค าร้องขอภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและค าร้องขอย้าย 
จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาและส าเนาค าร้องขอย้ายนั้นเสนอไปยังสถานศึกษา                
ที่มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายระบุชื่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานั้นขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา                     
ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเวลาที่ก าหนด หากสิ้นสุดเวลาแล้วถือว่าเห็นชอบ 
  4.3.3 กรณีรับค าร้องขอย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและรวบรวมและจัดท า
รายละเอียดของผู้แจ้งความประสงค์ขอย้าย  ส่งไปยังสถานศึกษาที่ระบุชื่อสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานั้น                      
เสนอขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด
หากสิ้นสุดเวลาแล้วถือว่าเห็นชอบ         
 4.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท าข้อมูล
ในเบื้องต้นในตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ก่อนรวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานการพิจารณา มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจารณากลั่นกรองตามอ านาจหน้าที่ 
 4.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตภายในจังหวัด โดยเลือกผู้อ านวยการส านักงานเขตใดเขตหนึ่งเป็นประธานคณะท างาน ร่วมกัน
ตรวจสอบข้อมูลและประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามองค์ประกอบรายละเอียดการประเมินศักยภาพ            
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
         -/ 4.6 น าข้อมูล 
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4.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าข้อมูลเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และหรือเสนอ

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเสนอคณะกรรมการ                   
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา      
และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ./ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     ขั้น
พ้ืนฐาน ภายใน 7 วัน 

4.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งไปหน่วยงานทางการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องทราบเพ่ือแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการให้เรียบร้อยก่อนส่งตัวผู้ได้รับการ
แต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ 

4.8 สถานศึกษาแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมายงานในหน้าที่ราชการให้เรียบร้อย พร้อมส าเนาบันทึก
การส่งมอบงานแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ พร้อมทั้งส่งผู้ได้รับการแต่งตั้ง 

 
 
 
 

         -/ แผนภูมิแสดงขั้นตอน... 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ชื่องาน :  

 

 

 

 
 
 
 

สพท. ส ารวจอัตราว่างและประกาศต าแหน่งว่าง 

พร้อมประกาศรายละเอียดการประเมินศักยภาพ

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและปฏิทินด าเนินการ  

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

ผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับ  

ค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นท่ี

การศึกษา เสนอขออนุมัติ กศจ.

เพื่อให้ความเห็นชอบและส่งไป

เขตพื้นท่ีการศึกษาที่แจ้งความ

ประสงค์ขอย้าย 

สพท. รวบรวมและตรวจสอบข้อมลูและคุณสมบตัิ
เบื้องต้น สรุปและจดัท าข้อมูลผู้แจง้ความประสงค์
ขอย้ายภายในเขตพื้นท่ี และขอย้ายไปต่างเขตพื้นท่ี 

 

 

 

 
ค าร้องขอย้ายภายในเขตและค ารอ้งมาจากต่างเขต

พื้นที่การศึกษา ส่งไปยังสถานศึกษาท่ีระบุช่ือ

สถานศึกษาเพื่อเสนอขอความเห็นคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส่งให้ สพท.ตามเวลา            

ที่ก าหนด หากพ้นถือว่าเห็นชอบ 

สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจัดท าข้อมลู

ตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพฯเป็นเบื้องต้น 

และรวบรวมส่ง ศธจ.  

ศธจ. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าข้อมูลและ

เสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองการย้าย/

เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมตัิ/ผูม้ีอ านาจ

ตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง และแจ้ง

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

สพท.รับค าสั่ง แจ้งกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน

การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายงานใน

หน้าท่ี เพื่อส่ง-รับตัวผูไ้ดร้ับการแตง่ตั้งไปปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการตามที่ไดร้ับแต่งตั้ง 
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5. แบบฟอร์มท่ีใช้/หลักฐาน เอกสารประกอบการย้าย 
 5.1 ค าขอร้องขอย้าย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 5.2 ส าเนา ก.พ.7 หรือแบบ ก.ค.ศ.16 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ                
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

5.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้าย ตามประกาศส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแล้ว 

5.4 มติที่ประชุมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาต้นสังกัด 
สถานศึกษาท่ีระบุชื่อสถานศึกษาท่ีขอย้าย มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
 5.5 ค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) หนังสือราชการที่เก่ียวข้อง 
 

6. ข้อสังเกต 
 6.1 ค าร้องขอย้ายตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ ประสงค์ขอย้ายลงนาม บังคับบัญชาลงนาม ตามล าดับ 
 6.2 ก าหนดระยะเวลาในการยื่นความประสงค์ขอย้าย 

6.3 คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้าย 
6.4 เอกสารประกอบการพิจารณาแล้วแต่ละกรณี (กรณีปกติ สับเปลี่ยน,กรณีพิเศษ,กรณีเพ่ือประโยชน์

ทางราชการ) 
 6.5 รายละเอียดมติคณะกรรมการสถานศึกษา มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
 6.6 ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน ที่ได้รับการรับรองข้อมูลแล้ว ปีที่พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
  

 
----------------- 
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ชื่องาน : การแต่งตั้ง ยา้ยหรือโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

................ 
 

การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2)  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม             
การจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ภารกิจแต่ละสายงาน ตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
 

1. ขอบเขตของงาน :  การย้ ายและแต่ งตั้ ง  หรือรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา                     
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ไปด ารงต าแหน่งว่างในระดับเดิม ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และ/หรือแจ้งความประสงค์ไปต่างเขตพ้ืนที่ศึกษา ตามประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง           
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ก าหนด ซึ่งสามารถ              
ยื่นแบบค าขอย้าย/โอน ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด    
 

2. กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

2.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)   

2.3 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ ์
และวิธีการประเมินบุคคลเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
การย้ายข้าราชการพลเรือสามัญ ให้บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดชัยภูมิ 

2.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 7 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552  เรื่อง การย้าย 
และการเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

2.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว14 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2552  เรื่อง  การจัดกลุ่ม 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

2.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน 
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 
         -/ 2.7 หนังสือ ... 
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สพท. เสนอขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่าง

 
2.7 หนังสือส านักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง การประเมิน 

บุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ต าแหน่งประเภททั่วไป) และต าแหน่ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งระดับ 8 ลงมา  
 

3. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานภายในกลุ่ม/หน่วย ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ดังนี้ 

3.1 ตรวจสอบน าต าแหน่งว่าง ติดเงื่อนไขหรือเกินกรองอัตราก าลังที่ส านักงาน ก.ค.ศ.ก าหนดหรือไม่  
3.2 เสนอขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือใช้ต าแหน่งในการประกาศรับย้าย หรือรับโอน  

หรือเลื่อนระดับต าแหน่งตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  
3.2 ด าเนินการประกาศต าแหน่งว่าง รายละเอียดหลักเกณฑ์การคัดเลือก รับสมัครคัดเลือกตามปฏิทิน             

ที่ก าหนด ตามกรอบรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินฯ และด าเนินการตามขอบเขตที่คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
 3.3 ผู้มีความประสงค์ขอย้าย /โอน ยื่นแบบค าขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา                            
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับแล้วแต่กรณี  
 3.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสมบัติบุคคลและผลงาน เพ่ือพิจารณา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   

3.5 คณะกรรมการคัดเลือกฯพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ก่อนน าเสนอส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดพิจารณา 

3.5 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าผลการคัดเลือกเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด                     
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือก  ก่อนประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก              
และผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือย้ายและแต่งตั้ง  หรือรับโอน แล้วแต่กรณี                        
ให้ด ารงต าแหน่งว่าง  

3.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าสั่ ง แจ้งส่วนราชการเพ่ือแจ้งผู้ ได้รับการแต่งตั้ งทราบ                      
เพ่ือมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ และแจ้งกลุ่มงานที่เก่ียวข้องและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นแบบค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บังคบับัญชา

ตามล าดับ ตามปฏิทินที่ก าหนด 

ประกาศรายชื่อผู้มีคณุสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการ

คัดเลือก และด าเนินการคดัเลือกตามมติที่ไดร้ับ

อนุมัติจากคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด 

สพท. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติประเมินบุคคลและผลงานของผู้แจ้ง

ความประสงค์ ขอย้ายแล้วแต่กรณี              
ตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

 

 

 

 

ศธจ. พิจารณา เสนอ อกศจ./กศจ.อนุมัติผลการ

คัดเลือก ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่ง

แต่งตั้ง และแจ้งส่วนราชการทราบ                   

รายงาน ก.ค.ศ./สพฐ. 

สพท.รับค าสั่ง แจ้งกลุ่ม/สพม./สพป.ที่เกี่ยวข้อง  

ให้ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งมอบหมายงานและส่งตัวไป

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามที่ไดร้ับการแต่งตั้ง 

สพท.รับค าสั่ง แจ้งสถานศึกษาและ

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง และ สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแจ้งส่ง-รับผูไ้ด้รับค าสั่งแต่งตั้ง 

สพท.สังกัดเดิมแจ้งโรงเรียนส่งตัว              

ผู้ไดร้ับการแต่งตั้งไป(ย้าย) ปฏิบตัิหนา้ที่

ราชการหน่วยงานทางการศึกษาใหม ่
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4. แบบฟอร์มท่ีใช้/หลักฐาน เอกสารประกอบการย้าย 
 4.1 ค าขอร้องขอย้าย ขอโอน ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 4.2 ส าเนา ก.พ.7 หรือแบบ ก.ค.ศ.16 ฉบับที่เป็นปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติ                
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

4.3 หลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดองค์ประกอบตัวชี้วัดการย้าย  / โอน ตามประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และมีคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.และ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 

4.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เก่ียวข้อง   
 4.5 ค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) หนังสือราชการที่เก่ียวข้อง 
 

5. ข้อสังเกต 
 5.1 แบบค าขอย้าย ผู้ประสงค์ขอย้ายลงนาม บังคับบัญชาลงนาม ตามล าดับ 

5.2 คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอย้าย  เช่น วุฒิการศึกษา การเข้าสู่ต าแหน่ง สายงานที่ด ารงต าแหน่ง            
กลุ่มต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และหรือที่มาของการได้รับบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการจากหน่วยงานใด              
กรณีการรับโอน เป็นต้น  
    

----------------------- 
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------------- 
  

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 1.  ตรวจสอบวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
 2.  ผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการยื่นความประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 3.  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอกลับเข้ารับราชการ 
 4.   วิเคราะห์อัตราก าลัง ต าแหน่งว่าง ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
 5.  เมื่อมีอัตราต าแหน่งว่างและวิชาเอกตามความต้องการสถานศึกษา เสนอข้อมูล
รายละเอียดให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กฎหมาย  ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.  กฎ ก.ค.ศ.ฉบับที่ ..พ.ศ. …. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ 
  3.  มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เก่ียวข้อง 
  4.  มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

------------------ 
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