


งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทาการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
1.  ชื่อกระบวนงาน   

งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 

2.  วัตถุประสงค์ 
                   เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

3.  ขอบเขตของงาน 

การย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) ในส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เป็นการแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งว่างการย้ายสับเปลี่ยน และการย้ายโดยการตัดโอนอัตราเงินเดือน  โดย
ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก  อ.ก.ค.ศ. เขต
พ้ืนที่การศึกษา  ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณีเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือกรณีที่ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง  ซึ่งต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดตลอดจน กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

4.  ค าจ ากัดความ 

  - 

5.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  5.1  ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย (ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) ตามระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ก าหนด เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  5.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตรวจสอบ รวบรวมและจัดท าข้อมูล และด าเนินการดังนี้ 
   1)  รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่เป็นข้าราชการ ในสังกัดและจากต่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

   2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 

           3)  แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขต/ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

           4)  น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไป
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปลายทาง  กรณีการขอ
ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 



   5)  จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  และผู้ที่ส่งค าร้องขอย้ายมาจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

   6)  ตรวจสอบต าแหน่งว่าง 
5.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการ
ศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)  พิจารณาการย้าย  ก่อนน าเสนอ   อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  5.4  อ.ก.ค.ศ  เขตพ้ืนที่การศึกษา  พิจารณาอนุมัติ  
  5.5  ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
  5.6  แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาต้นสังกัด  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  5.7  ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   5.8  กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษารับย้ายศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 (2) ในสังกัดด าเนินการดังนี้ 
          1)  แจ้งค าสั่งให้ผู้ขอย้ายและผู้เกี่ยวข้อง 
          2)  ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
          3)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย ไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 

  กรณีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในต าแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
พิเศษ  นั้น อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้ายจะต้องเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

6.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 

                 

 

 

 

  กรณีภายในเขตพื้นที่การศึกษา   กรณีต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

จัดท าข้อมูลผู้ขอย้าย และตรวจสอบ 

ต าแหน่งว่าง 

สพป./สพม. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 

น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ืออนุมัติให้
ส่งค าร้องขอย้ายไป สพป./สพม. ที่ขอย้าย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
  ค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ตัวอย่างตามภาคผนวก) 

8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  8.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547 และ 

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2)  พ.ศ. 2551 มาตรา 53 มาตรา 59  
  8.2  หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว8  ลงวันที่  5 กรกฎาคม  2549  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

สพป./สพม. แต่งตั้งคณะกรรมการกรลั่นกรอง
การย้าย พิจารณาก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่

การศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 

ส่งค าสั่งแจ้ง สพป./สพม. ต้นสังกัด ,สพฐ. และ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ทราบ 

สพป./สพม. ปลายทางแต่งตั้งคณะกรรมการกรลั่น
กรองการย้าย พิจารณาก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขต

พ้ืนที่การศึกษา 

อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ 
รับย้าย  

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 มีค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 

ส่งค าสั่งแจ้งให้ สพป./สพม. ต้นสังกัด ทราบ 
และรายงาน สพฐ. และส านักงาน ก.ค.ศ. 

แจ้งให้ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมาย 

งานในหน้าที่ 

สพป./สพม.ต้นสังกัดส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณา
รับย้ายไป สพป./สพม. ที่รับย้าย 



.  ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
1. การย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องขอมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรายก่อน 

ส่งค าร้องขอย้ายไปปลายทาง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

อาจขอมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้เป็นหลักการในการส่งค าร้องขอย้ายไปต่า งเขตพ้ืนที่การศึกษา    
หากผู้ขอย้ายมีคุณสมบัติครบถ้วน 

 

 


	2.งานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

