
 

นางสาวพัชรินทร์  นิลพฤกษ ์

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ 



ค ำน ำ 
คูม่ือการปฏิบัติงาน เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จัดท าขึน้

เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ใช้ประกอบ                
การด าเนินการขอย้าย ซ่ึงตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู                  
ของส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ก าหนดให้ข้าราชการครูและ                    
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ยื่นค ารองขอย้ายได้ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนมกราคม ภายใน ๑๕ วันท าการ       
และยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว เพ่ือใช้ส าหรับพิจารณาการย้ายปีละสองรอบ รอบที่ ๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ – ๑๕ มีนาคม และรอบที่สองระหว่างวันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๕ ตุลาคม รวมทั้ง             
จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้สนใจทั่วไป และคาดหวังวาจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่าน สามารถน าไปใช้ประกอบการ
ด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของได ้ 
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ชื่อเอกสาร : งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งซ่ึงมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน 

งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วย
การศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาธิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วย
การศึกษา ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ด ารงต าแหน่งการย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือน 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง พร้อมความต้องการวิชาเอก 
 5.2 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) ต่อผู้บังคับบัญชาตามระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ก าหนดผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 5.3 สถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นการย้ายแล้วรวบรวมส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
 5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ กศจ. เพ่ือส่งค า
ร้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง 
 5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูลตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 

1) รวบรวมค าร้องขอย้ายทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ย้าย 
3) จัดท าบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายส่งไปขอความเห็นจาก

คณะกรรมการการสถานศึกษาที่รับย้าย 
4) จัดท าบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน ตามบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่ และ

ค าร้องขอย้ายประกอบกัน 
5) ตรวจสอบต าแหน่งว่างและคุณวุฒิวิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการและขาดแคลน 

 5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้ายให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาให้ความเห็นที่รับย้าย 



 5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพิจารณาย้ายก่อนน าเสนอ กศจ.จังหวัด 
 5.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลของผู้ประสงค์ขอย้ายไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.8 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น ารายละเอียดข้อมูลผู้ขอย้ายแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอคระ
กรรมการกลั่นกรองการย้าย (อกศจ.) 
 5.9 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติการย้าย 
 
 5.10 ศึกษาธิการจังหวัด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง แจ้งหน่วยงานที่เกี่ย้อง 
 5.11 ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. 
 5.12 กรณีต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ด าเนินการดังนี้ 
  1) แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
  2) ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
  3) สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตัวให้ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีรับย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างและ
วิชาเอก 

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

กรณีขอย้ายไปในจังหวัดเดียวกัน กรณีขอย้ายไปตา่งจังหวัด 

สพท.ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้
ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อขอความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สพท.จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ส่ง ศธจ. 

ศธจ. เชิญ ผอ.สพท. ทุกเขตร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการยา้ย           ก่อนเสนอ 

กศจ.พิจารณา 

ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติย้าย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง และส่ง
ค าสั่งให้ย้าย สพท. 

สพท.จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้าย ส่ง ศธจ. 

สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ  
ส่งไปยัง สพท.ปลายทาง 

 

สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบคุณสมบตั ิ

รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ                            
พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท. ปลายทาง 

 



7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 7.1 ค าร้องขอย้าย 
 7.2 รูปแบบค าสั่งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 
8. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59 , 133 
 8.2 หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ ลร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือ
โอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 8.3 หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524  
 8.4 หนังส าส านักงาน ก.ค.ศ. ที่0206.3/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลกัเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 8.5 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 
ชื่อเอกสาร : งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน 

งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการตกลงกันระหว่างหน่วยงานผู้ให้โอนและผู้รับ
โอน ซึ่งต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ระเบียบหลักเกณฑ์ในเรื่องการโอนของหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 การขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอ
โอนไปหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น 
 5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรวจสอบการลาศึกษาต่อ และการด าเนินการทางวินัย 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องขอโอนพร้อมเอกสารประกอบไปส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 5.4 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน าเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติส่งค าร้องไปหน่วยงานปลายทาง 
 5.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเรื่องไปหน่วยงานปลายทาง 
 5.6 เมื่อหน่วยงานรับโอนส่งค าสั่งรับโอนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอศึกษาธิการจังหวัด                         
เพ่ือออกค าสั่งให้โอนมีผลบังคับในวันเดียวกัน โดยผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
 5.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพ่ือแจ้งผู้ขอโอนทราบและมอบหมายงานให้แล้วเสร็จ 
 5.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าหนังสือส่งตัวข้าราชการไปหน่วยงานที่รับโอน 
 5.9 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเรือ่งไป 
ศธจ. เพ่ือเสนอ กศจ. พิจารณา 

ส่งค าขอโอนไปหน่วยงานปลายทาง 

หน่วยงานรับโอนส่งค าสั่งรับโอนให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งเรือ่งไป 
ศธจ. เพื่อออกค าสั่งให้โอน 

(ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้ง
สถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอโอนทราบและ

มอบหมายงาน 

แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 
8. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ในเรื่องการโอนและประโยชน์ของทางราชการ 
 
 

 

 

 

 

 



 
ชื่อเอกสาร : งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
1. ชื่อกระบวนงาน 

งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการ
ของหน่วยงานและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากต่างสังกัด ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจาก กศจ.                   
โดยผู้ขอโอนสมัครใจ ต้นสังกัดยินยอมในการให้โอนแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งรับโอนและต้นสังกัด                 
สั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่เดิม ให้มีผลในวันเดียวกัน 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากหน่วยงานส่วนราชการอ่ืน 
 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเสนอต าแหน่งว่างให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประกาศต าแหน่งว่าง 
 5.2 ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอ านาจให้โอนไปยังหน่วยงานที่รับโอน                              
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จะรับโอน ตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามต าแหน่งที่จะรับโอนแล้ว
น าเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติรับโอน 
 5.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานหน่วยงานที่ให้โอนและออกค าสั่งรับโอน แล้วส่งค าสั่งไป
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสั่งให้พ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 
 5.5 ผู้ได้รับโอนมอบหมายงานในหน้าที่ และรับหนังสือส่งตัวพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องเดินทางไปรายงานตัว
ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับโอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้ประสงค์ขอโอนยื่นค าขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

มายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่จะรับโอน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารับเรือ่ง 
ตรวจสอบคุณสมบัตติามต าแหน่งที่รับ

โอน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เสนอ กศจ. 
พิจารณารับโอน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประสานแจ้ง
หน่วยงานท่ีให้โอน และออกค าสั่งรับโอน
แจ้งเพื่อให้พ้นจากต าแหน่งหน้าท่ีและ

อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดมิ 

ผู้ไดร้ับโอนมอบหมายงานในหน้าที่ และ
เดินทางมารายงานตัวที่ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาที่รับโอน 



7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - 
 
8. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 57  
 
ข้อสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
 1. วันที่ให้มีผลรับโอนและวันที่ให้มีผลพ้นจากต าแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมต้องเป็นวัน
เดียวกัน แต่วันลงนามในค าสั่งอาจไม่ตรงกัน 
 2. กรณทีี่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. ก่อน และ
ให้น ามติ ก.ค.ศ. ไประบุในค าสั่งด้วย 
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