1. ชื่ อกระบวนงาน
งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูส้ อน
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง
สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. ขอบเขตของงาน
การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งซึ่ งมีหน้าที่เป็ นผูส้ อน
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา เป็ นการแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ดาํ รงตําแหน่งการย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนตําแหน่งอัตราเงินเดือน
4. คําจํากัดความ

-

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5.1 ผูป้ ระสงค์ขอย้ายยืน่ คําร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์กาํ หนดผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
5.2 สถานศึกษา นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวม
ส่ งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในเวลาที่กาํ หนด
5.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมและจัดทําข้อมูลตรวจสอบและดําเนิ นการดังนี้
1) รวบรวมคําร้องขอย้ายของผูย้ า้ ยที่เป็ นข้าราชการในสังกัดและจากต่างสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ า้ ย
3) แยกคําร้องขอย้ายของผูข้ อย้ายภายในเขต/ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4) นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดเพื่ออนุมตั ิและให้ส่งคําร้องขอย้ายไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทางกรณี การขอ
ย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทําข้อมูลของผูข้ อย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา และผูท้ ่ีส่งคําร้องขอย้ายมาจาก
ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6) ตรวจสอบตําแหน่งว่างและคุณวุฒิวชิ าเอก ตามที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน
5.4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ส่ งข้อมูลของผูป้ ระสงค์จะย้ายขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
5.5 สถานศึกษาที่ผปู ้ ระสงค์ขอย้ายระบุ ส่ งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
5.6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จัดทําข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายเอียดตัวชี้วดั ที่ สพฐ. กําหนด เพื่อเสนอ
อนุคณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดพิจารณา
5.7 คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิ
5.8 ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
5.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.10 ส่ งสําเนาคําสั่งให้สาํ นักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.11 กรณี ต่างสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดดําเนินการดังนี้
1) แจ้งคําสั่งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) ผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
3) สถานศึกษาส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต้นสังกัด
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาต้นสังกัด ส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณาย้าย ไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่รับย้าย

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน
ผูข้ อย้ายยืน่ คําร้องผ่านผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
กรณีภายในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษาส่ งคําร้องให้ สพป./สพม. ต้นสังกัด
พิจารณาจัดทําข้อมูลผูข้ อย้ายภายในเขตพื้นที่ฯ
และตรวจสอบตําแหน่งว่าง คุณวุฒิ วิชาเอก
ความต้องการความขาดแคลน
สพป./สพม. ส่ งคําร้องขอย้ายให้โรงเรี ยนที่ระบุ
ขอย้ายเพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา
พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้
สพป./สพม. ทราบ
คณะกรรมการพิจารณานําเสนอ คณะกรรมการ
ศึกษาธิ การจังหวัด พิจารณาอนุมตั ิรับย้าย
ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
ส่ งคําสั่งแจ้ง สพป./สพม. ต้นสังกัด ,สพฐ. และ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ

กรณีต่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
สถานศึกษาส่ งคําร้องให้ สพป./สพม. ต้นสังกัด
เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัดพิจารณา
อนุมตั ิ
สพป./สพม. ต้นสังกัดส่ งคําร้องขอย้ายให้
โรงเรี ยนที่ระบุขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
และแจ้งผลการพิจารณาให้ สพป./สพม. ทราบ
นําเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิ การจังหวัด
พิจารณาอนุมตั ิรับย้าย
ผูม้ ีอาํ นาจตามมาตรา 53 มีคาํ สั่งย้ายและแต่งตั้ง
ส่ งคําสั่งแจ้งให้โรงเรี ยน/สพป./สพม. ต้นสังกัด
ทราบ และรายงาน สพฐ. และสํานักงาน ก.ค.ศ.
แจ้งให้ผไู ้ ด้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงาน
ในหน้าที่
สถานศึกษาส่ งตัวผูไ้ ด้รับการพิจารณามา สพป./
สพม.ต้นสังกัดเพื่อรับหนังสื อส่ งตัว
สพป.สพม.ต้นสังกัดทําหนังสื อส่ งตัวไปยัง
สพป.สพม.ที่รับย้าย

7. แบบฟอร์ มทีใ่ ช้
7.1 คําร้องขอย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
7.2 คําสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ตัวอย่างตามภาคผนวก)
8. เอกสาร/หลักฐานอ้ างอิง
8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 59, 133
8.2 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/93 ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 เรื่ อง ซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.3 หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 8021
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่ อง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
8.4 หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว 118
ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 เรื่ อง การย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
8.5 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว .24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.6 หนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
8.7 หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่ อง
การสับเปลี่ยนหรื อโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรื อน
8.8 หนังสื อสํานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2524 เรื่ อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งย้อนหลัง
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบตั ิ
1. ผูป้ ระสงค์ขอย้ายยืน่ คําร้องขอย้ายสถานศึกษาส่ งคําร้องไม่เป็ นไปตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์กาํ หนด
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่การศึกษา ส่ งคําร้องขอย้ายไม่ทนั ตามกําหนด

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

ชื่ องาน (กระบวนงาน)

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
1.

2.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพท.ประชาสัมพันธ์ตําแหน่งว่าง
พร้ อมข้ อมูลอัตรากําลังครู และสาขา
วิชาเอก ลงในเว็บไซด์ สพท.

ข้ าราชการครูยื่นคําร้ องขอย้ าย พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บงั คับบัญชาตามลําดับ

3.
สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

4.

สพท.คัด/แยก คําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการ
พิจารณา นําเสนอกศจ.เพื่อพิจารณา

รายละเอียดงาน
1.แจ้งสภาพอัตรากําลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่
ก.ค.ศ. กําหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด
2.ตําแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครู
ตามความสําคัญและจําเป็ นของสถานศึกษา

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

ก่อนวันที่
11 มกราคม 2561

ข้อมูลที่แจ้งเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องตามปริ มาณอัตรากําลัง
เป็ นปั จจุบนั

นางมยุรีย ์
เชาวรรณ

1. กรอกคําร้องขอย้ายตามที่ สพท.กําหนด
2. ส่งเอกสารประกอบคําร้องที่รับรองสําเนาถูกต้องทุก
หน้าของผอ.สถานศึกษาและผูย้ นื่ คําร้องขอย้าย

ระหว่างวันที่ 11-31
มกราคม 2561
(15 วันทําการ)

สถานศึกษา ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

ผอ.สถานศึกษา

สถานศึกษารวบรวมคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การระบุ
วิชาเอกที่ตอ้ งการทดแทนตามความต้องการจําเป็ นของสถานศึกษา
ส่งไปยัง สพท. ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย

ภายในวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2561

สถานศึกษา ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา

ผอ.สถานศึกษา

กรณีขอย้ ายไป สพท.ในจังหวัดเดียวกัน
สพท.ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง
ขอย้าย พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย
กรณีขอย้ ายไปต่ างจังหวัด
สพท.ของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคําร้อง
ขอย้าย พร้ อมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้ อมมติ กศจ.ส่ งไปยัง
สพท.ที่รับย้าย

ภายในวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2561

สพท. ตรวจสอบ
จํานวนคําร้องขอย้ายและ
เอกสารประกอบการพิจารณา
พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานครบถ้วนตามที่ระบุใน
คําร้อง

นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

ชื่ องาน (กระบวนงาน)

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
5.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

สพท.จัดทําขอมูลตามองคประกอบ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดและตัวชี้วัดที่ สพฐ.
กําหนด เสนอ อกศจ.

6.

ศธจ.เสนอ อกศจ./กศจ.
พิจารณาอนุมตั ิการย้ าย

รายละเอียดงาน

สพท.ตรวจสอบและจัดทําขอมูลตามองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และตัวชี้วัดที่ สพฐ.กําหนด อยางละเอียดถี่ถวน และเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1
กรณี ยา้ ยครั้งแรก
ภายในวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561
กรณี ยา้ ยมากกว่า 1
ครั้ง ระหว่างวันที่ 16
กุมภาพันธ์ 2561 ถึง
วันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้อมูลที่แจ้งเป็ นข้อมูลที่
ถูกต้องคําร้องขอย้ายและ
เอกสารที่ประกอบการ
พิจารณา

นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ
รอบที่ 2 กรณียายครั้งแรก ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 กรณียา ยมากกวา 1 ครั้ง ระหวางวันที่ 16 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม2561
รอบที่ 1
สถานศึกษา ตรวจสอบ
ศึกษาธิ การ
ศธจ.รวบรวมข้อมูลจากทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตาม
ระหว่างวันที่ 15
คําร้องขอย้ายและเอกสาร
จังหวัด
องคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตัวชี้วัดที่ สพฐ.กําหนด อยาง
ละเอียดถี่ถวน เสนอตออ กศจ./กศจ.พิจารณาอนุมตั ิการย้ าย
กุมภาพันธ์ -15
ประกอบการพิจารณา
มีนาคม 2561
รอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 15
กันยายน -15 ตุลาคม
2561

หมายเหตุ

โครงสร้ างส่ วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม.
ชื่ องาน (กระบวนงาน)

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริ หารงานบุคคล

รหัสเอกสาร : ……………………………..

ตัวชี้วดั ทีส่ ํ าคัญของกระบวนงาน
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้องสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ลําดับที่
7.

ผังขั้นตอนการดําเนินงาน

ผู้ที่มีอาํ นาจ ตามมาตรา 53 ออก
คําสัง่ ย้ าย ตามมติ กศจ.

คําอธิบายสัญลักษณ์ผงั ขั้นตอน

จุดเริ่ มต้นหรื อสิ้นสุ ดกระบวนงาน

รายละเอียดงาน
ตรวจสอบคําสัง่ ย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็ นไปตามมติ กศจ.และเป็ นไปตามความต้องการ
ของสถานศึกษา

กิจกรรมงานหรื อการปฏิบตั ิ

การตัดสิ นใจ

เวลาดําเนินการ

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

รอบที่ 1
ภายในวันที่ 21
มีนาคม 2561
รอบที่ 2
ภายในวันที่ 22
ตุลาคม 2561

การย้ายข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตรง
ตามปฏิทินงานที่ สพฐ.
กําหนด และเป็ นไปตามความ
ต้องการของสถานศึกษา

ศึกษาธิ การ
จังหวัด
นางสาวพรรณี
จันทร์ แก้ว

หมายเหตุ

จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า(ถ้าไม่จบภายใน ๑หน้า)

ทิศทางหรื อการเคลื่อนไหวของงาน

