
 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 

งานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 

 

นางสุพิชชา ฐิตวังโส         

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

สพป.ภูเก็ต 

 

 



 

งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

1. ช่ืองาน       การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

 ทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย 

2. ขอบเขตงาน  

 การดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

3. คําจํากัดความ  

 การสอบแขงขัน หมายถึง การดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

    กอนดําเนินการสอบ 

 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จัดทําขอมูลรายละเอียดตําแหนงวางและสาขาวิชาเอกท่ีตองการ สงให        

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ขอความเห็นชอบ อกศจ./กศจ. พิจารณา  เพ่ือท่ีจะบรรจุและแตงตั้ง 

 2. ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครสอบแขงขัน ตําแหนงครูผูชวย ทาง Website และปายประชาสัมพันธ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    การดําเนินการสอบ 

 กศจ. เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน โดยมีบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษารวมเปนคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขัน 

    หลังเสร็จส้ินการดําเนินการสอบ  

 1. กศจ.เปนผูดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบการประมวลผลคะแนนการ

สอบแขงขัน โดยมีบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมเปนคณะกรรมการ 

 2. ประชาสัมพันธประกาศผลการสอบแขงขัน ทาง Website และปายประชาสัมพันธสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 3. กศจ.บรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันได ตามจํานวนตําแหนงท่ีประกาศ แลวสงมารายงานตัวท่ีสํานกงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเลือกบรรจุและแตงตั้ง 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสงตัวผูสอบแขงขันไดไปปฏิบัติหนาท่ีท่ีสถานศึกษาท่ีเลือก 
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5. แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

สพท.จัดทําขอมูลรายละเอียดตําแหนงวาง 

 สง ศธจ. 

ศธจ.เสนอขอความเห็นชอบ/อนุมัติ 

อกศจ./กศจ. 

 

 
ประชาสัมพันธ ประกาศรับสมัคร 

ทาง website/ปายประชาสัมพันธ 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

สอบแขงขัน 

ศธจ.แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ                  

การประมวลผลคะแนน 

 

 

 

สงตัวครูผูชวยไปปฏิบัติหนาท่ี 

ในสถานศึกษาท่ีเลือก 

ประชาสัมพันธประกาศผล 

การสอบแขงขัน 

รับรายงานตัวผูสอบแขงขันไดและ 

ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง  
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6. กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

 6.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.6/ว 5 ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2561 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย 

 6.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

 6.4 คําสัง่หัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี  3  เมษายน  2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.5 มติ กศจ. ท่ีเก่ียวของ 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

  

8. ขอสังเกต 

            การดําเนินงานมีความลาชาในข้ันตอนปฏิบัติ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีดําเนินการซํ้าซอน  
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1. ช่ืองาน การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

 ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ  

2. ขอบเขตงาน 

 การดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความเปนหรือมีเหตุพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการ    

ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด จากบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอน ตาม

คําสั่งหรือสัญญาจางอยางใดอยางหนึ่ง หรือรวมกันไมนอยกวา 3 ป  ดังนี ้

1. พนักงานราชการ  

2. ลูกจางชั่วคราว 

3. ครูสอนศาสนาอิสลาม 

4. วิทยากรอิสลามศึกษา 

5. พนักงานจางเหมาบริการ 

6. ครูอัตราจางหรือลูกจางชั่วคราว จากงบประมาณหรือเงินรายไดของสถานศึกษา 

3. คําจํากัดความ 

               -  

4. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

   1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจงใหสํารวจจํานวนตําแหนงวางและวิชาเอกท่ีจะเปด

สอบคัดเลือก 

   2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพ้ืนฐาน แจงอนุมัติใหดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑและ    

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงตําแหนงวางท่ีไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาดําเนินการ  

 4. ประชาสัมพันธประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หนา website และปายประชาสัมพันธของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 5. ประชาสัมพันธผลการคัดเลือกฯ หนา website และปายประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  



 6. รับรายงานตัวผูสอบคัดเลือกได ท่ีเลือกสถานศึกษาในสังกัด ตามจํานวนตําแหนงวางท่ีประกาศ

 7. สงตัวผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งฯ ไปปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาท่ีเลือก 
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5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

           

           

           

           

สํารวจตําแหนงวาง 

รายงาน สพฐ. 

สพฐ.แจงอนุมัติตําแหนงวาง 

เพ่ือใชสอบคัดเลือก กรณีพิเศษ 

สพท.แจงตําแหนงวาง                                      

ให ศธจ.พิจารณาดําเนินการ 

สงตัวผูไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 

ไปปฏิบัติหนาท่ีตามโรงเรียนท่ีเลือก 

 

 

ประชาสัมพันธประกาศรับสมัคร 

หนา website และปายประชาสัมพันธของ สพท. 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธประกาศผลการสอบคัดเลือก 

หนา website และปายประชาสัมพันธของ สพท. 

 

รับรายงานตัวผูผานการคัดเลือก 

ตามตําแหนงท่ีประกาศ 
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6. กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

 6.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันท่ี 26  พฤศจิกายน 2557 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ  

 6.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันท่ี  25  ตุลาคม  2561 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย 

 6.4 คําสัง่หัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี  3  เมษายน  2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.5 มติ กศจ. ท่ีเก่ียวของ 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เปนผูดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 
       

8. ขอสังเกต 

 การดําเนินงานมีความลาชาในข้ันตอนปฏิบัติ เนื่องจากมีหนวยงานท่ีดําเนินการซํ้าซอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

1.  ช่ืองาน การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ภายในเขตพ้ืนท่ี

  การศึกษาและตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

2. ขอบเขตงาน 

  การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ภายในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหดํารงตําแหนงในโรงเรียนท่ีมีตําแหนง  การยายสับเปลี่ยน   การยาย 

กรณีพิเศษ และการยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน ไปดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงานทางการศึกษาหรือ

สวนราชการอ่ืน 

3. คํากําจัดความ 

  การยาย หมายถึง การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ไปดํารง

ตําแหนงเดิม ในหนวยงานการศึกษาอ่ืนท้ังภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศตําแหนงวางพรอมวิชาเอกท่ีสถานศึกษามีความตองการและ

ขาดแคลน 

 4.2 ใหผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ผาน

ผูบังคับบัญชาตามลําดับ และสถานศึกษานําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหความเห็นการยาย แลว

รวบรวมสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  เม่ือมีผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดําเนินการดังนี้ 

 1. การขอยายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือขอยายมาจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1.1 รวบรวมคํารองขอยายของผูประสงคขอยาย  

  1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคขอยาย 

  1.3 จัดทําขอมูลของผูประสงคขอยาย 

  1.4 สงคํารองขอยายใหสถานศึกษาปลายทางท่ีผูประสงคขอยายระบุ ขอความเห็นจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.5 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอมูลตามองคประกอบการยาย สงเรื่องใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง  และเสนอ กศจ. เพ่ือใหความ

เห็นชอบอนุมัติการยาย 

  1.6 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจงคําสั่งใหสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
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  1.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงคําสั่งใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา ตนทาง

เพ่ือแจงผูไดรับการพิจารณายายทราบ และมอบหมายงานในหนาท่ี 

  1.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหรือสถานศึกษา สง/รับตัวผูไดรับการพิจารณายาย 

  1.9 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหรือสถานศึกษา สงตัว/รับตัวผูไดรับการพิจารณายายรายงาน

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนทางทราบ 

 2. การขอยายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2.1 รวบรวบคํารองของผูประสงคขอยาย 

  2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคขอยาย พรอมจัดทําขอมูลของผูประสงคขอยาย 

  2.3 สงขอมูลของผูประสงคขอยาย ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบ อกศจ. 

และ กศจ. สงคํารองขอยายไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปลายทาง 

  2.4 สงคํารองของผูประสงคขอยายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีระบุ 

 3. กรณีตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงครู ใน

สังกัด ดําเนินการดังนี้ 

1. แจงคําสั่งใหสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

2. ผูรับพิจารณายายมอบหมายงานในหนาท่ี 

3. สถานศึกษาสงตัวผูไดรับการพิจารณายายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด สงตัวผูไดรับการพิจารณายายไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีรับยาย 
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5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติ 

 ยายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ยายจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

   

 

   

 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 การยายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

            

            

            

            

            

            

ผูประสงคขอยายยื่นคํารอง 

ผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ 

นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใหความเห็น 

สถานศึกษาเสนอขอความเห็น 

จากคณะกรรมการสถานศึกษา 

สพท.รวบรวมคํารอง 

และจัดทําขอมูล 

สพท.สงขอมูลให ศธจ.นําเสนอ อกศจ. 

พิจารณากลั่นกรอง/และนําเสนอ 

กศจ. 

กศจ.พิจารณาใหความเห็นชอบและ

อนุมัติการยาย 

ศธจ. แจงคําสั่งให สพท. 

 

 

ผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ออกคําสั่งยาย 

สพท.แจง สพท.อ่ืน/สถานศึกษา 
เพ่ือแจงผูไดรับพิจารณามอบหมายงาน/

กลุมงานท่ีเก่ียวของ 

สถานศึกษา/สพท.สงตัว/รับตัว 

ผูไดรับพิจารณายาย/รายงาน สพท. 

สพท.รวบรวมคํารองของผูประสงคขอ

 

ตรวจสอบคุณสมบัติและจัดทําขอมูล 

สง ศธจ.เพ่ือเสนอ อกศจ.พิจารณา 

กลั่นกรอง / เสนอ กศจ.ใหความเห็นชอบ

สงคํารองไปตาง สพท. 

สพท.สงคํารองไปตาง สพท.ตามท่ี 

ผูประสงคขอยายระบุ 
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 กรณีตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับยาย 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

6.  กฏหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

 6.2 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  28  ธันวาคม 2559 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

 6.3 คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี  3  เมษายน  2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.4 มติ กศจ. ท่ีเก่ียวของ 
 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

  แบบคํารองขอยาย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  

28  ธันวาคม 2559  เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

สพท.รับคําสั่งยายตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

แจงคําสั่งยายใหสถานศึกษาของผูไดรับยาย

และกลุมงานท่ีเก่ียวของ 

 

 

สถานศึกษาสงตัวผูรับยายให สพท. 

สพท.ตันสังกัด สงตัวผูรับยาย 

ให สพท.ปลายทาง 



 

8. ขอสังเกต 

 การพิจารณายายในแตละรอบการยายมีความลาชาในข้ันตอนปฏิบัติ  เนื่องจากมีหนวยงานท่ีดําเนินการ

ซํ้าซอน 
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1. ช่ืองาน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

2. ขอบเขตงาน 

  การยายและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

ในหนวยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหดํารงตําแหนงในสถานศึกษาท่ีวาง 

 

3. คําจํากัดความ  

  การยาย หมายถึง  การแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา ไปดํารงตําแหนงเดิม ในหนวยงานการศึกษาอ่ืน ท้ังภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือตางเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติ 

 4.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประกาศตําแหนงวาง 

 4.2 ใหผูประสงคขอยาย ยื่นคํารองขอยายตามแบบ ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 

0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  31  กรกฎาคม  2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา)  ซ่ึงให      

ผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย พรอมเอกสารหลักฐาน และสถานศึกษานําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานใหความเห็นการยาย แลวรวบรวมสงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด เม่ือมีผูประสงค

ขอยายยื่นคํารองขอยายแลว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 

      1. การขอยายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือขอยายมาจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

      1.1 รวบรวมคํารองขอยายของผูประสงคขอยาย  

  1.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคขอยาย 

  1.3 จัดทําขอมูลของผูประสงคขอยาย 

  1.4 สงคํารองขอยายใหสถานศึกษาปลายทางท่ีผูประสงคขอยายระบุ ขอความเห็นจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.5 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําขอมูล ตามองคประกอบการยาย สงเรื่องใหสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  เพ่ือเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรอง  และเสนอ กศจ. เพ่ือใหความ

เห็นชอบอนุมัติการยาย 

  1.6 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด แจงคําสั่งใหสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 



  1.7 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจงคําสั่งใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษา ตนทาง

เพ่ือแจงผูไดรับการพิจารณายายทราบ และมอบหมายงานในหนาท่ี 

  1.8 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหรือสถานศึกษา สง/รับตัวผูไดรับการพิจารณายาย 
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  1.9 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหรือสถานศึกษา สงตัว/รับตัวผูไดรับการพิจารณายายรายงาน

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนทางทราบ 

                                  

2. การขอยายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  2.1 รวบรวบคํารองของผูประสงคขอยาย 

  2.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคขอยาย พรอมจัดทําขอมูลของผูประสงคขอยาย 

  2.3 สงขอมูลของผูประสงคขอยาย ใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ. เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและอนุมัติ สงคํารองขอยายไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปลายทาง 

  2.4 สงคํารองของผูประสงคขอยายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามท่ีระบุ 

 3. กรณีตางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา ในสังกัด ดําเนินการดังนี้ 

5. แจงคําสั่งใหสถานศึกษาท่ีเก่ียวของ 

6. ผูรับพิจารณายายมอบหมายงานในหนาท่ี 

7. สถานศึกษาสงตัวผูไดรับการพิจารณายายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด 

8. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตนสังกัด สงตัวผูไดรับการพิจารณายายไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาท่ีรับยาย 
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5. แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

6. กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 6.1 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 

 6.2 หนังสอืสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันท่ี  29  กรกฏาคม 2554 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6.3 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/1024 ลงวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2556 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6.4 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4 /ว 5  ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2559  

เรื่อง  การแกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6.5 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันท่ี  11  สิงหาคม  2559 

เรื่อง  การปรับปรุงระยะเวลาในการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 6.6 หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  30  กรกฎาคม  2560 

เรื่อง  แกไขหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

สพท.ประกาศตําแหนงวาง 
ผูขอยาย ยื่นคํารองขอยายพรอมความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษา 

สพท.ขอความเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีจะรับยาย 
สพท.รวบรวมคํารองขอยาย และจัดทําขอมูล 

สพท.สงขอมูลให ศธจ. เพ่ือเสนอ 

อกศจ.พิจารณากลั่นกรอง 

ศธจ.เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 

สพท.แจงสถานศึกษา/สงตัว ผูไดรบัยาย 

และกลุมงานท่ีเก่ียวของ 

ศธจ. ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53  

มีคําสั่งยายและแตงตั้ง 



 6.3 คําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี  3  เมษายน  2560 

เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 6.4 มติ กศจ. ท่ีเก่ียวของ 
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7. แบบฟอรมท่ีใช 

  แบบคํารองขอยาย ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.กําหนด (หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  

31  กรกฎาคม  2560 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา)   
 

8. ขอสังเกต 

 การพิจารณายายในแตละรอบการยายมีความลาชาในข้ันตอนปฏิบัติ  เนื่องจากมีหนวยงานท่ีดําเนินการ

ซํ้าซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คํานํา 
 

  การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติ และเปนเครื่องมือบริหารงานบุคคล ในการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ ถูกตอง ครบถวน

ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ทําใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล และคํานึงถึงผลประโยชนทางราชการเปนสําคัญ ทําใหไดบุคลากรทีมีความรู ความสามารถ ตรงตาม

ความสาขาวิชาเอกและความตองการของสถานศึกษา  

  ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงาน 

และทําใหมีความเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

                                              สุพิชชา   ฐิตวังโส 

                                             นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

                                           สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 
 

    

   หนา 

**การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการคร ู

   และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย   1 
 

**การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 

   บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ   4 
 

**การแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                       7 
 

**การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                      11 
 

**กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวของ                                                           15 
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คูมอื 

การปฏบิตังิานสรรหาและบรรจแุตงตัง้ 
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