คู่มือการปฏิบัติงาน
นางพรพิมล พรมเชื้อ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
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1. ชื่องาน : การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2. ขอบเขตของงาน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษาให้ดารงตาแหน่งว่าง การย้าย
สับเปลี่ยน และการย้ายตัดโอนตาแหน่งอัตราเงินเดือน ไปดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานทางการศึกษาหรือ
ส่วนราชการอื่น
3. คาจากัดความ
การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูผู้สอนไปดารงตาแหน่งเดิม ในหน่วยงานการศึกษาอื่นทั้ง
การย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนใน
หน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กาหนด)
พร้อมเอกสารหลักฐานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลาดับ และสถานศึกษานาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นการย้าย แล้วรวบรวม ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลาที่กาหนด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
2.1 การขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือขอย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.1.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามกาหนด
2.1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
2.1.3 จัดทาข้อมูลของผู้ขอย้าย
2.1.4 ส่งคาร้องเพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
2.1.5 ส่งเรื่องให้ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนนาเสนอ อกศจ. เป็นผู้
พิจารณากลั่นกรองการย้าย
2.1.6 ศธจ. เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบอนุมัติการย้าย
2.1.7 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง (ตามคาสั่งที่ 19/2560 ลงวันที่ 3
เมษายน 2560 ให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ลงนามคาสั่ง)
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2.1.8 ศธจ. แจ้งคาสั่งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
2.1.9 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งคาสั่งให้สถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ได้รับการพิจารณาย้าย
มอบหมายงานในหน้าที่
2.1.10 สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย
2.1.11 สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายรายงานให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ
2.1.12 ศธจ. ส่งสาเนาคาสั่งให้สานักงาน ก.ค.ศ. และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.2 การขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.1 รวบรวมคาร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามกาหนด
2.2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย พร้อมจัดทางบหน้าข้อมูลของผู้ขอย้าย
2.2.3 สพท. ส่งข้อมูลผู้ขอย้ายให้ ศธจ. เพื่อขอความเห็นชอบส่งคาร้องขอย้ายไปสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
2.2.4 ส่งคาร้องของผู้ขอย้ายให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ผู้ขอย้ายระบุ
3. กรณีต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด ดาเนินการดังนี้
3.1 แจ้งคาสั่งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผู้ได้รับพิจารณารับย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
3.3 สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมารับหนังสือที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้น
สังกัด
3.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่รับย้าย
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5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การย้ายภายใน/ย้ายจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ความเห็น

ผู้ขอย้ายยื่นคาร้องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
สถานศึกษาเสนอขอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษา

สพท.รวบรวมคาร้อง
และจัดทาข้อมูล

ส่งข้อมูลฯให้ ศธจ. เพื่อนาเสนอ อกศจ.
พิจารณากลั่นกรอง/
ศธจ.นาเสนอ กศจ.

กศจ.พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติ
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53(ศธจ.)
ออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง

แจ้ง สพท. และส่งสาเนาคาสั่งให้
สานักงาน ก.ค.ศ./สพฐ.

สถานศึกษาส่ง/รับตัว
ผู้ได้รับย้าย

สพท.แจ้งสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
เพื่อแจ้งผู้ได้รับย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
และกลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง

การย้ายไปต่างเขตพื้นที่
รวบรวมคาร้องผู้ขอย้ายไปต่างเขต
ตรวจสอบคุณสมบัตผิ ู้ขอย้ายและจัดทาข้อมูล
ส่ง ศธจ. เพื่อนาเสนอ อกศจ. พิจารณา
กลั่นกรองฯ เสนอ กศจ. ให้ความเห็นชอบ
ส่งคาร้องไปต่างเขต
ส่งคาร้องของผู้ขอย้ายไปต่างเขต(ตามที่ระบุ)
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กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษารับย้าย
รับคาสั่งย้ายจากต่างเขตพื้นที่
แจ้งคาสั่งให้สถานศึกษาของผูไ้ ด้รบั ย้าย
และกลุม่ งานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ได้รับพิจารณารับย้ายมอบหมายงานในหน้าที่
สถานศึกษา ส่งตัวมารับหนังสือที่เขตพื้นที่ต้นสังกัด
เขตพื้นที่ต้นสังกัด ส่งตัวไปเขตพื้นที่ที่รับย้าย

6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
6.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
6.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521
เรื่อง การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
6.4 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งย้อนหลัง
6.5 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
6.6 มติ กศจ., ก.ค.ศ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบคาร้องขอย้าย
7.2 แบบฟอร์มจัดทารายละเอียดข้อมูลย้าย
7.3 คาสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7.4 หนังสือแจ้งคาสั่งให้สถานศึกษา/หนังสือส่งตัวไปต่างเขตพื้นที่
8. ข้อสังเกต
8.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องขอย้ายและ/หรือสถานศึกษาส่งคาร้องไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่หลักเกณฑ์ฯ กาหนด
8.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งคาร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษาไม่ทันตามกาหนด
8.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ส่งคาร้องขอย้ายไปให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา
8.4 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดที่รับย้าย
เป็นผู้ลงนามในคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง
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1. ชื่องาน : การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ หรือได้รับ
คัดเลือก
มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย
2. ขอบเขตของงาน
ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. คาจากัดความ
การโอนผู้สอบแข่งขันได้ หมายถึง การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ซึ่งเป็นผู้ขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือก มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สารวจตาแหน่งว่าง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ที่กลุ่มงานแผนและอัตรากาลังได้กาหนดและเป็นไป
ตามความต้องการของสถานศึกษา และแนวทางการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ในสถานศึกษา
4.2 แจ้งตาแหน่งว่าง กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา ให้ ศธจ. เพื่อใช้
ตาแหน่งว่างรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
4.3 ศธจ. เสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ ให้บรรจุและแต่งตั้งฯ
4.4 ศธจ. เป็นผู้ดาเนินการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ให้มารายงานตัวพร้อมเอกสารประกอบการบรรจุ
และแต่งตั้งภายในวัน เวลา และสถานที่กาหนด
4.5 ศธจ. สั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวที่เขตพื้นที่การศึกษาที่เลือก
และส่งคาสั่งให้ ก.ค.ศ.
4.6 เขตพื้นที่การศึกษา รับรายงานตัวและส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาที่เลือก
4.7 เขตพื้นที่การศึกษา แจ้งคาสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
สารวจตาแหน่งว่างตามกลุ่มวิชา/วิชาเอก
แจ้งตาแหน่งว่างและกลุม่ วิชาเอกให้ ศธจ.
ศธจ. เสนอ อกศจ.กลั่นกรอง และเสนอ
กศจ. พิจารณาอนุมัติ
ศธจ.เรียกตัวผูส้ อบแข่งขันได้
มารายงานตัวและเลือกสถานศึกษา
ศธจ. สั่งบรรจุและแต่งตั้ง และส่งตัวผู้
สอบแข่งขันได้ รายงานตัวที่เขตพืน้ ที่
การศึกษา
และส่งคาสั่งให้ ก.ค.ศ.ทราบ
เขตพื้นที่การศึกษา รับรายงานตัวและ
ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทสี่ ถานศึกษา
แจ้งคาสั่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
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6. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 53 มาตรา
58 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 19 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 20 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
6.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/274 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 เรื่อง เพิ่มเติม
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
6.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง การปรับปรุง
การกาหนดตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.6 หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งย้อนหลัง
6.7 คาสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
6.8 มติ กศจ., ก.ค.ศ. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. แบบฟอร์มที่ใช้
- หนังสือส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่
8. ข้อสังเกต
หน่วยงานผู้รับโอน ควรตรวจสอบคุณสมบัติ อัตราเงินเดือนของผู้ประสงค์ขอโอนให้รอบคอบ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีไม่สามารถดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ได้ให้เสนอ ก.ค.ศ.
พิจารณา
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1. ชื่องาน : การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
2. ขอบเขต
การดาเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นการดาเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่กาหนดไว้ ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว หลักเกณฑ์ วิธีการ
และแนวปฏิบัติมีการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน
ซึ่งทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. คาจากัดความ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการดาเนินการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้
1. ผู้ประสงค์ขอโอน ยื่นคาร้องขอโอนผ่านผู้บังคับบัญชาจนถึงผู้มีอานาจให้โอนพิจารณาให้ความ
ยินยอมในการให้โอน แล้วส่งคาร้องขอโอนไปหน่วยงานปลายทาง ซึ่งมีเอกสารประกอบการโอนดังนี้
1.1 กรณีผู้ขอโอน บรรจุในตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาการ ขอโอนมาดารง
ตาแหน่งประเภททั่วไป หรือประเภทวิชาการระดับเดียวกัน
1) แบบคาร้องขอโอน
2) สาเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) หรือ ก.ค.ศ.16 ของผู้ขอโอน ฉบับที่
ลงรายการครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน พร้อมรับรองความถูกต้องโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีหน้าที่
เก็บรักษา
3) สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษาที่ใช้รับโอน ได้แก่ สาเนาประกาศนียบัตร
สาเนาปริญญาบัตร และสาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการ
สาเร็จการศึกษา และแสดงผลการศึกษา รับรองความถูกต้องโดยผู้ขอโอน
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตร
ประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับรองความถูกต้องโดยผู้ขอโอน
5) สาเนาทะเบียนบ้าน(ทร.14) รับรองความถูกต้องโดยผู้ขอโอน
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6) เอกสารและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
ชื่อสกุล และใบสาคัญการสมรส เป็นต้น (ถ้ามี)
7) หนังสือยินยอมให้โอนของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ลงนามโดยผู้มี
อานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งระบุวัน เดือน ปีที่ให้โอน
8) หนังสือรับรองความประพฤติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานจาก
หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ผู้ขอเคยปฏิบัติงาน
9) สาเนาคาสั่งมอบหมายงานเดิมซึ่งสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติในตาแหน่ง
ที่ขอโอน
1.2 กรณีผู้ขอโอน บรรจุในตาแหน่งประเภททั่วไป ต่อมาได้รับการบรรจุแต่งตั้งในสายงาน
ประเภทวิชาการ ขอโอนมาดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเดียวกัน ให้ผู้ขอโอนส่งเอกสารเพิ่มเติมจาก
ข้อ 1.1 ดังนี้
1) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ
2) ประกาศผลการสอบแข่งขัน/สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ
3) คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
1.3. กรณีผู้ขอโอน ดารงตาแหน่งระดับชานาญการขึ้นไป ให้ผู้ขอโอนส่งเอกสารเพิ่มเติม
จาก ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ดังนี้
1) ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานการประเมินบุคคลและผลงาน ตามหนังสือ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 ด้วย
2. หน่วยงานที่ประสงค์จะรับโอน ดาเนินการดังนี้
2.1 ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังที่รับได้แจ้งจากกลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง และ
ตาแหน่งที่ว่างและมีอัตราเงินเดือน
2.2 ประกาศรับย้าย/รับโอนในตาแหน่งว่างให้บุคลากรทุกกลุ่มภารกิจ ต่างเขตพื้นที่
การศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทราบ
2.3 เสนอคาร้องขอย้าย/ขอโอนให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับทราบ
3. หน่วยงานที่รับโอน
3.1 จัดทารายละเอียดการขอย้าย/ขอโอน เสนอ อกศจ.กลั่นกรองเพื่อเสนอ กศจ.
อนุมัติรับย้าย/รับโอนในตาแหน่งที่ว่าง
3.2 กศจ.อนุมัติแล้ว ให้จัดส่งเอกสารของผู้ขอโอนและเอกสารอื่น ๆ ไปยัง ก.ค.ศ.
พิจารณาอนุมัติให้รับโอน ในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 หรือข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมคาชี้แจง
เหตุผลในการรับโอน ดังนี้
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1) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติรับโอน โดยระบุชื่อ-นามสกุล วุฒิ/
วิชาเอก ตาแหน่ง/สังกัดและอัตราเงินเดือนเดิม ตาแหน่ง/สังกัด ตาแหน่งเลขที่ และอัตราเงินเดือนที่จะรับ
โอน(การรับโอนมาดารงตาแหน่งใด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งนั้น ๆ )
2) บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับการขออนุมัติรับโอน โดยระบุชื่อตาแหน่ง ตาแหน่ง
เลขที่ อัตราเงินเดือนตามตาแหน่งที่จะรับโอน และเป็นตาแหน่งว่างตั้งแต่เมื่อใด เพราะเหตุใด พร้อมทั้งส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา
3) บัญชีรายละเอียดกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานการศึกษาที่จะรับโอน โดยระบุ
ตาแหน่งว่าง ตาแหน่งที่มีคนครอง ตาแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือน และตาแหน่งว่างที่ไม่มีอัตราเงินเดือน
4) คาชี้แจงเหตุผล ความจาเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับหากพิจารณา
รับโอน
5) รายงานกรณีมีหรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกรอการบรรจุ
และแต่งตั้ง หรือมีผู้ยื่นคาร้องขอย้ายรอการพิจารณาอยู่
6) สาเนารายงานการประชุม กศจ. ครั้งที่พิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอนและ
ให้นาเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป
4. หน่วยงานที่รับโอนจัดทาหนังสือแจ้งมติ กศจ. และสาเนารายงานการประชุม กศจ. ครั้งที่
พิจารณาและมีมติอนุมัติให้รับโอน ไปยังต้นสังกัดของผู้รับโอน พร้อมขอมติการให้โอนของหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้ประสงค์ขอโอน ไปในคราวเดียวกัน
5. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติให้รับโอนแล้ว ให้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน
ผู้ขอโอนที่เป็นปัจจุบันและตกลงการให้โอนและการรับโอน ต้องเป็นวัน เดือน ปีเดียวกัน
6. หน่วยงานที่รับโอน ออกคาสั่งรับโอน
7. หน่วยงานที่รับโอนส่งคาสั่งรับโอน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเดิมเพื่อสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
หน้าที่ทางสังกัดเดิมให้มอบหมายหน้าที่การงาน
8. หน่วยงานที่รับโอนส่งคาสั่งรับโอนให้ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ทราบ
9. หน่วยงานต้นสังกัดเดิมส่งตัวพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานที่รับโอน
10. หน่วยงานรับโอนรายงานการรับตัวให้หน่วยงานต้นสังกัดเดิมทราบ
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5. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับเรื่องขอโอน
จากหน่วยงานอื่น

บันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชา(ตามลาดับชั้น)
จัดทารายละเอียดส่ง ศธจ. เพื่อเสนอ
อกศจ.กลั่นกรอง

กศจ.พิจารณาอนุมัติ

ส่งเอกสารหลักฐานให้ ก.ค.ศ.
พิจารณาอนุมัติ

ขอมติและรายงานประชุม
ของหน่วยงานผู้ขอโอน
ส่งคาสั่ง

หน่วยงานรับโอน
จัดทาคาสั่งรับโอน
และส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด
รายงาน ก.ค.ศ.และสพฐ.
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6. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6.1 มาตรา 53 มาตรา 58 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 25 ลงวันที่ 24 กันยายน 2555 เรื่อง กฎ ก.ค.ศ.
การจัดประเภทตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ง ของตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2555
6.3 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการรับเงินประจาตาแหน่งสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาการระดับชานาญการ และระดับทรงคุณวุฒิ
ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ
6.4 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่า
ด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
6.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 6 ลงวันที่ 29 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
6.6 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง การรับรอง
ปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
6.7 หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) และตาแหน่ง
ประเภทวิชาการเฉพาะ ตาแหน่งระดับ 8 ลงมา
6.8 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 8 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง มาตรฐาน
ตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
6.9 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 เรื่อง การ
กาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
6.10 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
6.11 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งย้อนหลัง
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6.12 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
6.13 กรณีที่ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุมัติ
จาก ก.ค.ศ. ก่อน และให้นามติ ก.ค.ศ.ไประบุไว้ในคาสั่งด้วย
6.14 กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ ก.ค.ศ., กศจ. หรือมติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. แบบฟอร์มที่ใช้
7.1 แบบคาขอโอน
7.2 หนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ขอโอน
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