
 

1.  ช่ือกระบวนงาน  

งานแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อน 

ในหน่วยงานการศึกษา  ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. วตัถุประสงค์  

เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตอ้ง  

สนองตอบความตอ้งการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

3.  ขอบเขตของงาน 

  การแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตาํแหน่งซ่ึงมีหนา้ท่ีเป็นผูส้อน

ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาและต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการแต่งตั้งขา้ราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาใหด้าํรงตาํแหน่งการยา้ยสับเปล่ียน  และการยา้ยตดัโอนตาํแหน่งอตัราเงินเดือน 

4.  คําจํากดัความ 

  - 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1  ผูป้ระสงคข์อยา้ยยืน่คาํร้องขอยา้ย  (ตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด)  ตามระยะเวลา 

ท่ีหลกัเกณฑก์าํหนดผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

  5.2  สถานศึกษา  นาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นการยา้ย  แลว้รวบรวม 

ส่งสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาภายในเวลาท่ีกาํหนด 

  5.3  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

รวบรวมและจดัทาํขอ้มูลตรวจสอบและดาํเนินการดงัน้ี 

         1)  รวบรวมคาํร้องขอยา้ยของผูย้า้ยท่ีเป็นขา้ราชการในสังกดัและจากต่างสาํนกังาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

         2)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้า้ย 

         3)   แยกคาํร้องขอยา้ยของผูข้อยา้ยภายในเขต/ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

         4)   นาํเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัเพื่ออนุมติัและใหส่้งคาํร้องขอยา้ยไป

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาปลายทางกรณีการขอ

ยา้ยไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

                     5)  จดัทาํขอ้มูลของผูข้อยา้ยภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และผูท่ี้ส่งคาํร้องขอยา้ยมาจาก

ต่างสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 



         6)  ตรวจสอบตาํแหน่งวา่งและคุณวฒิุวชิาเอก  ตามท่ีสถานศึกษาตอ้งการและขาดแคลน 

  5.4  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  

ส่งขอ้มูลของผูป้ระสงคจ์ะยา้ยขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับยา้ย 

  5.5  สถานศึกษาท่ีผูป้ระสงคข์อยา้ยระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ไปยงัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา   

  5.6  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 

จดัทาํขอ้มูลตามองคป์ระกอบการยา้ยตามท่ี ก.ค.ศ. กาํหนด และรายเอียดตวัช้ีวดัท่ี สพฐ. กาํหนด เพื่อเสนอ 

อนุคณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา 

  5.7  คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั พิจารณาอนุมติั 

  5.8  ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 มีคาํสั่งยา้ยและแต่งตั้ง 

  5.9  แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

  5.10  ส่งสาํเนาคาํสั่งใหส้าํนกังาน ก.ค.ศ. สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  5.11  กรณีต่างสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รับยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกดัดาํเนินการดงัน้ี 

            1)  แจง้คาํสั่งใหส้ถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

            2)  ผูไ้ดรั้บการพิจารณายา้ยมอบหมายงานในหนา้ท่ี 

            3)  สถานศึกษาส่งตวัผูไ้ดรั้บการพิจารณายา้ยมาสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาตน้สงักดั 

            4)  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศึกษาตน้สังกดั ส่งตวัผูไ้ดรั้บการพิจารณายา้ย ไปสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/สาํนกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาท่ีรับยา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                 

 

 

  กรณภีายในเขตพืน้ทีก่ารศึกษา   กรณต่ีางเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูข้อยา้ยยืน่คาํร้องผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั 

สถานศึกษาส่งคาํร้องให ้สพป./สพม. ตน้สงักดั

พิจารณาจดัทาํขอ้มูลผูข้อยา้ยภายในเขตพื้นท่ีฯ 

และตรวจสอบตาํแหน่งวา่ง คุณวฒิุ วชิาเอก

ความตอ้งการความขาดแคลน 

นาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบ 

สถานศึกษาส่งคาํร้องให ้สพป./สพม. ตน้สังกดั

เสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดัพิจารณา

อนุมติั 

สพป./สพม. ส่งคาํร้องขอยา้ยใหโ้รงเรียนท่ีระบุ

ขอยา้ยเพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา

พิจารณาและแจง้ผลการพิจารณาให ้ 

สพป./สพม. ทราบ 

คณะกรรมการพิจารณานาํเสนอ คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจงัหวดั พิจารณาอนุมติัรับยา้ย 

ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 มีคาํสั่งยา้ยและแต่งตั้ง 

ส่งคาํสั่งแจง้ สพป./สพม. ตน้สังกดั ,สพฐ. และ

สาํนกังาน ก.ค.ศ. ทราบ 

สพป./สพม. ตน้สังกดัส่งคาํร้องขอยา้ยให้

โรงเรียนท่ีระบุขอยา้ยต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา

เพื่อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 

และแจง้ผลการพจิารณาให ้สพป./สพม. ทราบ 

นาํเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวดั

พิจารณาอนุมติัรับยา้ย  

ผูมี้อาํนาจตามมาตรา 53 มีคาํสั่งยา้ยและแต่งตั้ง 

ส่งคาํสั่งแจง้ใหโ้รงเรียน/สพป./สพม. ตน้สังกดั 

ทราบ และรายงาน สพฐ. และสาํนกังาน ก.ค.ศ. 

แจง้ใหผู้ไ้ดรั้บการพจิารณายา้ยมอบหมายงาน

ในหนา้ท่ี 

สถานศึกษาส่งตวัผูไ้ดรั้บการพิจารณามา สพป./

สพม.ตน้สังกดัเพื่อรับหนงัสือส่งตวั 

สพป.สพม.ตน้สังกดัทาํหนงัสือส่งตวัไปยงั 

สพป.สพม.ท่ีรับยา้ย 



7.  แบบฟอร์มทีใ่ช้ 

  7.1 คาํร้องขอยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

  7.2 คาํสั่งยา้ยและแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ตวัอยา่งตามภาคผนวก) 

8.  เอกสาร/หลกัฐานอ้างองิ 

  8.1  พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ  

ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ.2551 มาตรา 59, 133 

  8.2  หนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/93  ลงวนัท่ี 29 มกราคม 2561  เร่ือง  ซกัซอ้ม

ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครู สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  8.3  หนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ีศธ 04009/ว 8021 

ลงวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 เร่ือง การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครู สังกดั

สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

  8.4  หนงัสือสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ีศธ 04009/ว 118 

ลงวนัท่ี 8 มกราคม 2561 เร่ือง การยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครู สังกดัสาํนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 

  8.5  หนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ ว .24 ลงวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาํแหน่งครู สังกดัสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

  8.6  หนงัสือสาํนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2549  เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

8.7  หนงัสือสาํนกังาน ก.พ. ท่ี สร 0705/ว 15  ลงวนัท่ี  9 พฤษภาคม  2521  เร่ือง   

การสับเปล่ียนหรือโอนอตัราเงินเดือนขา้ราชการพลเรือน 

  8.8 หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี สร 0203/ว 255  ลงวนัท่ี  27  พฤศจิกายน  

2524 เร่ือง  การยา้ยและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งยอ้นหลงั 

  ขอ้สังเกตในระดบัการปฏิบติั 

1.  ผูป้ระสงคข์อยา้ยยืน่คาํร้องขอยา้ยสถานศึกษาส่งคาํร้องไม่เป็นไปตามระยะเวลา 

ท่ีหลกัเกณฑก์าํหนด 

2.  สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งคาํร้องขอยา้ยไม่ทนัตามกาํหนด 

 

 

 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม. 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)    สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริหารงานบุคคล รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวช้ีวดัทีสํ่าคัญของกระบวนงาน 

                       เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตอ้งสนองตอบความตอ้งการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

ลาํดบัที ่ ผงัขั้นตอนการดาํเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาดาํเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

1.  

 

 

 

1.แจง้สภาพอตัรากาํลงัขา้ราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑท่ี์ 

ก.ค.ศ. กาํหนดของสถานศึกษาทุกโรงในสงักดั 

2.ตาํแหน่งวา่งของสถานศึกษา โดยระบุความตอ้งการครู

ตามความสาํคญัและจาํเป็นของสถานศึกษา 

ก่อนวนัท่ี 

 11 มกราคม 2561 

ขอ้มูลท่ีแจง้เป็นขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งตามปริมาณอตัรากาํลงั 

เป็นปัจจุบนั 

นางมยรีุย ์

เชาวรรณ 

 

2. 1. กรอกคาํร้องขอยา้ยตามท่ี สพท.กาํหนด 

2. ส่งเอกสารประกอบคาํร้องท่ีรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุก

หนา้ของผอ.สถานศึกษาและผูย้ืน่คาํร้องขอยา้ย 

ระหวา่งวนัท่ี 11-31 

มกราคม 2561 

(15 วนัทาํการ) 

สถานศึกษา ตรวจสอบ 

จาํนวนคาํร้องขอยา้ยและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผอ.สถานศึกษา  

3. สถานศึกษารวบรวมคาํร้องขอยา้ยและเอกสารประกอบการพิจารณา 

พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุ

วิชาเอกท่ีตอ้งการทดแทนตามความตอ้งการจาํเป็นของสถานศึกษา 

ส่งไปยงั สพท. ของผูป้ระสงคข์อยา้ย 

ภายในวนัท่ี 

 2 กมุภาพนัธ์ 2561 

สถานศึกษา ตรวจสอบ 

จาํนวนคาํร้องขอยา้ยและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

ผอ.สถานศึกษา  

4. กรณขีอย้ายไป สพท.ในจังหวดัเดยีวกัน 

สพท.ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคาํร้อง

ขอยา้ย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งไปยงั สพท.ท่ีรับยา้ย 

กรณขีอย้ายไปต่างจังหวัด 

สพท.ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมคาํร้อง

ขอยา้ย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ.ส่งไปยงั 

สพท.ท่ีรับยา้ย 

 

 

ภายในวนัท่ี  

9 กมุภาพนัธ์ 2561 

สพท. ตรวจสอบ 

จาํนวนคาํร้องขอยา้ยและ

เอกสารประกอบการพิจารณา 

พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานครบถว้นตามท่ีระบุใน

คาํร้อง 

นางสาวพรรณี  

จนัทร์แกว้ 

 

สพท.ประชาสมัพนัธ์ตําแหน่งว่าง 

พร้อมข้อมลูอตัรากําลงัครูและสาขา 

วิชาเอก ลงในเวบ็ไซด์ สพท. 

 

ข้าราชการครูยื่นคาํร้องขอย้าย พร้อมเอกสาร

ประกอบการพิจารณา ผ่านผู้บงัคบับญัชาตามลําดบั 

สถานศึกษารวบรวมคาํร้องขอยา้ยและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 
 

สพท.คดั/แยก คาํร้องขอยา้ยและเอกสารประกอบการ

พิจารณา นาํเสนอกศจ.เพ่ือพิจารณา 
 



 

โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม. 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)    สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริหารงานบุคคล รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวช้ีวดัทีสํ่าคัญของกระบวนงาน 

                       เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตอ้งสนองตอบความตอ้งการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

ลาํดบัที ่ ผงัขั้นตอนการดาํเนนิงาน รายละเอยีดงาน เวลาดาํเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพท.ตรวจสอบและจัดทําขอมูลตามองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
และตัวชี้วัดที ่สพฐ.กําหนด อยางละเอียดถี่ถวน และเปนไปตามมติ
ของคณะกรรมการกล่ันกรองการยาย 

รอบท่ี 1  

กรณียา้ยคร้ังแรก 

ภายในวนัท่ี 12 

กุมภาพนัธ์ 2561 

กรณียา้ยมากกวา่ 1 

คร้ัง ระหวา่งวนัท่ี 16 

กุมภาพนัธ์ 2561 ถึง

วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 

 

ขอ้มูลท่ีแจง้เป็นขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งคาํร้องขอยา้ยและ

เอกสารท่ีประกอบการ

พิจารณา 

นางสาวพรรณี  

จนัทร์แกว้ 

 

หมายเหตุ 
รอบที่ 2 กรณียายคร้ังแรก ภายในวันที ่12 กันยายน 2561 กรณียายมากกวา 1 คร้ัง ระหวางวันที ่16 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม2561 

 

6. ศธจ.รวบรวมขอ้มูลจากทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตาม

องคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตัวชี้วัดที่ สพฐ.กําหนด อยาง
ละเอียดถี่ถวน เสนอตออ กศจ./กศจ.พิจารณาอนมุตัิการย้าย 

รอบท่ี 1  

ระหวา่งวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ์ -15 

มีนาคม 2561 

รอบท่ี  2  

ระหวา่งวนัท่ี 15 

กนัยายน -15 ตุลาคม 

2561 

สถานศึกษา ตรวจสอบ 

คาํร้องขอยา้ยและเอกสาร

ประกอบการพิจารณา 

ศึกษาธิการ

จงัหวดั 

 

 

 

 

 

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

ศธจ.เสนอ อกศจ./กศจ.

พิจารณาอนมุตัิการย้าย 

 



โครงสร้างส่วนประกอบมาตรฐานงานของ สพป./สพม. 

 

ช่ืองาน (กระบวนงาน)    สพป.เชียงใหม่ เขต 1 กลุ่ม บริหารงานบุคคล รหัสเอกสาร : …………………………….. 

ตัวช้ีวดัทีสํ่าคัญของกระบวนงาน 

                       เพื่อเป็นแนวปฏิบติัการแต่งตั้ง (ยา้ย) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีถูกตอ้งสนองตอบความตอ้งการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

ลาํดบัที ่ ผงัขั้นตอนการดาํเนินงาน รายละเอยีดงาน เวลาดาํเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผดิชอบ หมายเหตุ 

7.  

 

 

 

ตรวจสอบคาํสัง่ยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เป็นไปตามมติ กศจ.และเป็นไปตามความตอ้งการ

ของสถานศึกษา 

รอบท่ี 1 

ภายในวนัท่ี 21 

มีนาคม 2561 

รอบท่ี 2 

ภายในวนัท่ี 22 

ตุลาคม 2561 

การยา้ยขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตรง

ตามปฏิทินงานท่ี สพฐ. 

กาํหนด และเป็นไปตามความ

ตอ้งการของสถานศึกษา 

ศึกษาธิการ

จงัหวดั 

นางสาวพรรณี  

จนัทร์แกว้ 

 

 

 

คาํอธิบายสัญลกัษณ์ผงัขั้นตอน                จุดเร่ิมตน้หรือส้ินสุดกระบวนงาน                กิจกรรมงานหรือการปฏิบติั                  การตดัสินใจ               ทิศทางหรือการเคล่ือนไหวของงานจุดเช่ือมต่อระหวา่งหนา้(ถา้ไม่จบภายใน ๑หนา้) 
 

 

ผู้ที่มีอํานาจ ตามมาตรา 53 ออก 

คําสัง่ย้าย ตามมติ กศจ. 


