


1.ชื่อกระบวนงาน 
          การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ถูกต้อง สนองตอบ 
ความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
3. ขอบเขตของงาน 
      การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก 
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
ไปด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
4. ค าจ ากัดความ 
       การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้ด ารงต าแหน่งเดิม 
ในสถานศึกษาอ่ืน ทั้งการย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 5.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  28  ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

5.3 ค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป 
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
             สรุปสาระส าคัญของหลักเกณฑ์  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่  28   
ธันวาคม  2559  ก าหนดให้ย้ายได้เฉพาะต าแหน่งครูเท่านั้น 
          1) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  มี 3 กรณี  ดังนี้ 

   1.1) การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่  การย้ายตามค าร้องขอของตนเอง 
             1.2) การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่  การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจาก 

-  ติดตามคู่สมรส 
-  เจ็บป่วยร้ายแรง 
-  ถูกคุกคามต่อชีวิต 
-  เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  หรือทุพพลภาพ 

             1.3) การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่  
       - การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
       - การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
       - การย้ายเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา 



 
 
         2)  คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ 
             2.1) ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 24 เดือน  
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ  (ครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู  2 ปี  =  4  ปี) 
    2.2) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
    2.3) การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้าย ต้องมีอายุราชการเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
         3)  การยื่นค าร้องขอย้าย 
              3.1) การย้ายกรณีปกติ 

     ยื่นค าร้องขอย้าย ได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม ของทุกปี  โดยให้ยื่นค าร้องได้เพียง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว 
              3.2) การย้ายกรณีพิเศษ ยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี พร้อมหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์
แผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณา 
         4)  การพิจารณาค าร้องขอย้าย  
               4.1) การย้ายกรณีปกติ  ให้พิจารณาย้ายปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน  ครั้งที่ 2  
ในเดือนกันยายน เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษอาจพิจารณาการย้ายมากกว่า 1 ครั้ง ก็ได้ และให้ 
ย้ายได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน 
               4.2) การย้ายกรณีพิเศษ  เมื่อค าร้องได้รับการพิจารณา ผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 

          4.3) การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้ใช้พิจารณาได้ตลอดปี 
จะพิจารณาจากค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 

องค์ประกอบการพิจารณาย้าย 
1. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
2. ล าดับสถานศึกษาท่ีผู้ขอย้าย มีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน 
3. ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน 
4. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน 
5. เหตุผลการขอย้าย 
6. ความอาวุโสตามหลักราชการ 
7. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบต าแหน่งอัตราว่างและคุณวุฒิวิชาเอก ตามท่ีสถานศึกษา 

ต้องการและขาดแคลน 
           6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งหลักเกณฑ์การย้ายพร้อมต าแหน่งอัตราว่างและความต้องการวิชาเอก 
ไปให้สถานศึกษา และประชาสัมพันธ์ทางหน้าเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



 
          6.3 สถานศึกษาแจ้งผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ส่งค าร้องขอย้ายตามรูปแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด พร้อมส าเนา  
ก.พ.7 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนมกราคม ขอย้ายภายในเขต จ านวน 2 ชุด  ต่างเขต จ านวน 3 ชุด 

6.4 สถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการสถานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นในการย้าย  
          6.5 สถานศึกษาจัดท าบัญชีงบหน้าผู้ขอย้าย รวบรวมค าร้องขอย้าย พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
          6.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูลโดยตรวจสอบและด าเนินการ ดังนี้ 

1) รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ย้าย  
2) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้าย 
3) แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายใน/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) น ารายชื่อผู้ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น เสนอ อกศจ. และ กศจ.เพ่ือขออนุมัติ 

                     ส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานอื่น 
5) จัดส่งค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในก าหนดเวลา 
6) จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ขอย้ายที่ส่งมาจากต่างเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา 
7) ส่งรายชื่อผู้ขอย้ายไปให้สถานศึกษาปลายทาง น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ให้ความเห็น 
8) แต่งตั้งคณะกรรมการแปรค่าคะแนนตามองค์ประกอบตัวชี้วัด เป็นข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่  
9) ส่งข้อมูลไปให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ อกศจ. และ กศจ. ด าเนินการตามล าดับ 
10) ส่งค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่  ส่งค าสั่งให้โรงเรียนต้นทางและปลายทาง 

กรณีย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าสั่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.7 ให้สถานศึกษาต้นสังกัดส่งตัวข้าราชการครูที่ได้รับย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ไปรายงานตัวเพ่ือ 

ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับย้ายภายใน 15 วัน นับจากรับทราบค าสั่ง เมื่อด าเนินการส่งตัวแล้ว รายงานให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ส าหรับโรงเรียนที่ได้รับย้ายเมื่อรับรายงานตัวแล้ว รายงานให้ทราบเช่นกัน 
          6.8 ข้าราชการครูที่ได้รับย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 
จะเป็นผู้ด าเนินการส่งค าสั่งย้ายและแต่งตั้งไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ข้าราชการครูที่ได้รับย้ายจะต้อง 
มารายงานตัวที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้ายก่อน  และส่งตัวไปโรงเรียนต่อไป 
7. ข้อสังเกต 
          7.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายและ/หรือสถานศึกษาส่งค าร้องขอย้ายไม่เป็นไปตามระยะเวลา 
ที่หลักเกณฑ์ฯ  
          7.2 ผู้ประสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานหรือแนบแต่ไม่ตรงประเด็น 
          7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ทันตามก าหนดเวลา 
          7.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ส่งค าร้องขอย้ายไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา 
 



8.แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การย้ายภายใน / ย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

                 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
การย้ายไปต่างเขตพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 

สถานศึกษาปลายทางเสนอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

สถานศึกษาน าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

สพท.รวบรวมค าร้อง 

ส่งข้อมูลฯให้ ศธจ. เพื่อน าเสนอ อกศจ.
พิจารณากลั่นกรอง/ศธจ.น าเสนอ กศจ. 

แจ้ง สพท. และส่งส าเนาค าสั่งให้ 
ส านักงาน ก.ค.ศ./สพฐ. 

สพท.แจ้งสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน 
เพ่ือแจ้งผู้ได้รับย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 

และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ายและจัดท าข้อมูล 

กศจ.พิจารณาเห็นชอบและอนุมติั 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53(ศธจ.) 
ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 

สถานศึกษาส่ง/รับตัว 
ผู้ได้รับย้าย ภายใน 15 วัน 

 

รวบรวมค าร้องผู้ขอย้ายไปต่างเขต 

ส่ง ศธจ.เพ่ือน าเสนอ อกศจ.พิจารณา 
กลั่นกรองฯเสนอ กศจ.ให้ความเห็น 

ส่งค าร้องไปต่างเขต 

ส่งค าร้องของผู้ย้ายไปต่างเขต(ตามที่ระบุ) 



กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษารับย้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รับค าสั่งย้ายจากต่างเขตพ้ืนที่ 

แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาของผู้ได้รับย้ายและ 
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ได้รับพิจารณารับย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาใหม่  

ภายใน 15 วัน 

สถานศึกษาส่งตัวมารับหนังสือที่เขตพ้ืนที่ต้นสังกัด 

เขตพ้ืนที่ต้นสังกัด ส่งตัวไปเขตพ้ืนที่ที่รับย้าย 


