
 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

 
 
 

ชื่อ-สกุล    นางสุกัญญา  ปวงมาทา 
ต าแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล ระดับช านาญการ 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
กรอบภาระงาน 

1. งานธุรการของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 2. จัดท าแผนงาน และโครงการของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 3. งานการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก ์
 4. งานการขอใช้บัญชีเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 5. งานด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา 

           6. งานด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร
สถานศกึษา 

      7. งานด าเนินการเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
   8. งานการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 

รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
      9. งานด าเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
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 10. งานด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย/โอนข้าราชการครูฯ ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน      
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

 11. งานด าเนินการเกี่ยวกับการย้าย/โอนข้าราชการครูฯ ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ 

12. งานด าเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น รับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

13. งานด าเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
14. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลงานที่รับผิดชอบในโปรแกรม P-OBEC 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เร่ืองที่ 1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 

สพป.เชียงราย เขต 2 
ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเว็บไซต์ ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  
2. องค์ประกอบการประเมินศักยภาพประกอบการ
ย้าย  
3. ประกาศต าแหน่งว่างของสถานศึกษา 

10 วันก่อนการยื่นค าร้อง  สพป.เชียงราย เขต 2 

2 ผู้บริหารสถานศึกษายื่นค าร้องขอย้าย ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ พร้อมเอกสารดังนี้ 
1. แบบค าร้องขอย้าย  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 

1-15 สิงหาคม ของปี  ผู้ประสงค์ขอย้าย  

3 สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย ส่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา พร้อมเอกสารดังนี้ 
1. แบบค าร้องขอย้าย  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย  
3. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
4. บัญชีหน้างบการขอย้าย 

1-15 สิงหาคม ของปี  สถานศึกษา  

4 กรณีขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอ
ย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้าย 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอ กศจ.เชียงราย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2. หากมีมติอนุมัติ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่งค าร้อง พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปยัง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหาร
การศึกษาพิเศษ 

ภายใน 31 สิงหาคม ของปี  สพป.เชียงราย เขต 2 

5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายส่งข้อมูลการ
ย้ายของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ ขอ
ย้ายระบุ เพ่ือขอความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ภายใน 15 กันยายน ของปี  สพป.เชียงราย เขต 2 

6 สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

ภายใน 15 กันยายน ของปี  สถานศึกษา  
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ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติ

และจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ก .ค.ศ. 
ก าหนด และองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ 
เพ่ือเสนอ อกศจ./กศจ.เชียงราย เพ่ือพิจารณา 

16 สิงหาคม ถึง ตุลาคม ของปี  สพป.เชียงราย เขต 2 

8 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูล รายละเอียด
การย้าย ก่อนจัดส่งข้อมูลไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

ด าเนินการภายใน 5 วัน นับ
จากวันที่ท าข้อมูล  
ค่าคะแนนแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชุมคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อน
น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย (อกศจ.) 
พิจารณา  
(ประชุม 5 เขต ในจังหวัดเชียงราย) 

ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน สพป.เชียงราย เขต 2 

10 ศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ ./กศจ.เชียงราย 
พิจารณาอนุมัติย้าย 

ภายใน 25 ตุลาคม ของปี  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

11 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการจังหวัด) 
ด าเนินการ 
1. ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ.  
2. ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. 

ภายใน 25 ตุลาคม ของปี  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

12 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. ตามท่ี ศธจ. ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ 
1. ส่งค าสั่งย้ายให้สถานศึกษา  
2. แจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

1 วัน  สพป.เชียงราย เขต 2 

14 สถานศึกษา (กรณีย้ายภายในเขตพื้นที่) 
1. แจ้งค าสั่งย้ายให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่ว
กัน  
2. รายงานการรับรายงานตัวให้ สพท. ทราบ 

1 วัน  สถานศึกษา  

15 สถานศึกษา (กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่) 
1. แจ้งค าสั่งย้ายให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่ว
กัน  
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งมอบงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  
3. ส่งตัวผู้บริหารสถานศึกษาไปยัง สพท. เพ่ือรับ
หนังสือส่งตัว ไปรายงานตัวที่ สพท. แห่งใหม่ 
4. สพท.แห่งใหม่ออกหนังสือส่งตัวไปยังสถานศึกษา
ที่ได้รับค าสั่ง 

15 วัน  สถานศึกษา  
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ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
16 กรณีรับย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส่งค าสั่งย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
รับย้าย 
 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ ส่งตัวผู้ได้รับ
ค าสั่งฯ ย้ายไปรายงานตัวที่ สพป.เชียงราย เขต 2 
และ สพป.เชียงราย เขต 2 ส่งตัวข้าราชการราย
ดังกล่าวไปยังสถานศึกษา 
3. รายงานให้ต้นสังกัดของข้าราชการที่มารายงาน
ตัวทราบ 
4. สถานศึกษา เมื่อได้รับรายงานตัวแล้ว ให้รายงาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ทราบ 

 
1. ภายใน 1 วัน นับจากวันที่
ได้รับค าสั่งจาก ศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 
2. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
รับทราบค าสั่ง 
 
 
3. ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานตัว 
4. ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานตัว 

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 
สพท.ที่ได้รับค าสั่งย้าย 
 
 
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 
สถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่องท่ี 2 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน   

สพป.เชียงราย เขต 2 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ตรวจสอบต าแหน่งว่างข้าราชการครูสาย

งานการสอนพร้อมข้อมูลอัตราก าลังและ
สาขาวิชาเอกของแต่ละสถานศึกษา 

ด าเนินการก่อนแจ้งปฏิทินการย้าย สพป.เชียงราย เขต 2 

2 ตรวจสอบปฏิทินการยื่นค าร้องค าร้องขอ
ย้ายและประชาสัมพันธ์การยื่นค าร้องขอ
ย้ายตามปฏิทินที่ก าหนด ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและเว็บไซต์ ดังนี้ 
1. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ที ่ก.ค.ศ.
ก าหนด  
2. องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ประกอบการย้าย  
3. ประกาศต าแหน่งว่างของสถานศึกษา 

ด าเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ก่อน
ปฏิทินการย้ายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 
วัน 

สพป.เชียงราย เขต 2 

3 ขออนุมัติเป็นหลักการในการส่งค าร้องขอ
ย้ายของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอนไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ด าเนินการก่อนก าหนดการส่งค าร้องขอ
ย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น้อย
กว่า 5 วัน 

สพป.เชียงราย เขต 2 
กศจ.เชียงราย 

4 ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย ผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ พร้อมเอกสาร
ดังนี้ 
1. แบบค าร้องขอย้าย  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 

เดือน มกราคม 
ของปี เป็นเวลา 15 วันท าการ 

ผู้ประสงค์ ขอย้าย  

5 สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย ส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อม
เอกสารดังนี้ 
1. แบบค าร้องขอย้าย  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย  
3. ความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
4. บัญชีหน้างบการขอย้าย 

เดือน มกราคม ของปี เป็นเวลา 15 วัน
ท าการ 

สถานศึกษา  

6 รวบรวมค าร้องขอย้ายของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอนในสังกัด ตรวจสอบคุณสมบัติ แยก
ประเภทค าร้องขอย้าย 

ด าเนินการภายใน 10 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดการยื่นค าร้องขอย้าย 

สพป.เชียงราย เขต 2 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
7 กรณีขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้
ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา 
รวบรวมค าร้องขอย้าย พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษา  เสนอ 
กศจ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2. หากมีมติอนุมัติ ให้สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส่งค าร้อง พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านัก
บริหารการศึกษาพิเศษ 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด สพป.เชียงราย เขต 2 

8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายส่ง
ข้อมูลการย้ายของผู้ขอย้ายไปยัง
สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ ขอย้ายระบุ   
เพ่ือขอความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด สพป.เชียงราย เขต 2 

9 สถานศึกษาที่ ผู้ ป ระสงค์ ขอย้ ายระบุ 
ส่ ง ค ว า ม เห็ น ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาไปยั งส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด สถานศึกษา  

10 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูล
รายละเอียดของผู้ขอย้ายทุกราย ตาม
องค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
แ ล ะ ร าย ล ะ เอี ย ด ตั ว ชี้ วั ด ใน แ ต่ ล ะ
องค์ประกอบ  เพ่ือเสนอ อกศจ ./กศจ . 
พิจารณา 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด สพป.เชียงราย เขต 2 

11 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 
รายละเอียดการย้าย ก่อนจัดส่งข้อมูลไป
ยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ด าเนินการภายใน 5 วัน นับจากวันที่ท า
ข้อมูลค่าคะแนนแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูล
ตามองค์ ป ระกอบการย้ ายที่  ก .ค .ศ . 
ก าหนด และรายละเอียดตัวชี้วัดในแต่ละ
องค์ประกอบ  เพ่ือเสนอ อกศจ ./กศจ . 
พิจารณา 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด สพป.เชียงราย เขต 2 

  



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
13 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประชุม

คณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท า
ร าย ล ะ เอี ย ด ก ารย้ า ย ก่ อ น น า เส น อ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย (อกศจ.) 
พิจารณา (ประชุม 5 เขต ในจังหวัด
เชียงราย) 

ภายในวันที่ 5 ของแต่ละเดือน  สพป.เชียงราย เขต 2 

14 ศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ ./กศจ. 
เชียงราย พิจารณาอนุมัติย้าย 

รอบท่ี 1 ภายใน 15 มีนาคม ของปี  
รอบท่ี 2 ภายใน 15 ตุลาคม ของปี 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

15 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 (ศึกษาธิการ
จังหวัด) ด าเนินการ 
1. ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ.  
2. ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. 

ตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

16 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่งค าสั่งย้าย
ให้ สพท. 

ตามท่ี ศธจ.เชียงราย ก าหนด  ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

17 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ 
1. ส่งค าสั่งย้ายให้สถานศึกษา  
2. แจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่ง
จาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

18 สถานศึกษา (กรณีย้ายภายในเขตพื้นที่) 
1. แจ้งค าสั่งย้ายให้บุคลากรในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน  
2. รายงานการรับรายงานตัวให้  สพท . 
ทราบ 

ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่ง
จาก ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

สถานศึกษา  

19 กรณีรับย้ายมาจากต่างเขตพื้นที่
การศึกษา 
1. ส่งค าสั่งย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีรับย้าย 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ ส่ง
ตัวผู้ได้รับค าสั่งฯ ย้ายไปรายงานตัวที่ 
สพป.เชียงราย เขต 2 และ สพป.เชียงราย 
เขต 2 ส่งตัวข้าราชการรายดังกล่าวไปยัง
สถานศึกษา 
3. รายงานให้ต้นสังกัดของข้าราชการที่มา
รายงานตัวทราบ 
4. สถานศึกษา เมื่อได้รับรายงานตัวแล้ว 
ให้รายงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ทราบ 

 
 
1. ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับค าสั่ง
จาก ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
2. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบ
ค าสั่ง 
 
 
 
3. ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานตัว 
4. ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
รายงานตัว 

 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 
สพท.ที่ได้รับค าสั่งย้าย 
 
 
 
 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 
สถานศึกษา 
 

  



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
20 สถานศึกษา (กรณีย้ายไปต่างเขตพื้นที่) 

1. แจ้งค าสั่งย้ายให้บุคลากรในสังกัดทราบ
โดยทั่วกัน  
2. ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งย้ายฯ ส่งมอบงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
3. ส่งตัวผู้ที่ได้รับค าสั่งย้ายฯ ไปยัง สพท. 
เพ่ือรับหนังสือส่งตัว เพ่ือไปรายงานตัวที่ 
สพท. แห่งใหม่ 
4. สพท.แห่งใหม่ออกหนังสือส่งตัวไปยัง
สถานศึกษาท่ีได้รับค าสั่ง 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบ
ค าสั่ง 
 

สถานศึกษา 
สพป.เชียงราย เขต 2 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่องท่ี 3 การรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
สพป.เชียงราย เขต 2 

ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือขออนุมัติ กศจ.เชียงราย 

ด าเนินการสรรหา 
ภายใน 3 วัน นับจากมีต าแหน่ง
ว่าง 

สพป.เชียงราย เขต 2 

2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการ
จัดท าประกาศ ต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย/รับโอน 
ตามมติ กศจ.เชียงราย และจัดส่งประกาศให้ สพป.
เชียงราย เขต 2 เพ่ือด าเนินการสรรหาต่อไป 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเว็บไซต์ ดังนี้ 
1. ต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย/รับโอน 
2. ประกาศรับสมัคร พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และองค์ประกอบการพิจารณาสรรหา 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  

ไม่น้อยกว่า 7 วัน   สพป.เชียงราย เขต 2 

4 รับค าร้องขอย้าย/ขอโอน จากผู้ประสงค์ขอย้าย/
ขอโอน 

ประมาณ 7 วัน สพป.เชียงราย เขต 2 

5 เสนอศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา 

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่รับสมัคร
แล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

6 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา จัดส่งให้ สพป.
เชียงราย เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

7 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับสมัคร
แล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

8 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
พิจารณาสรรหา 

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ตรวจ
คุณสมบัติแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

9 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาฯ จัดส่งให้ สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

10 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการพิจารณาฯ ทางเวปไซต์ www.cri2.go.th 

ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
พิจารณาฯ จากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
 

สพป.เชียงราย เขต 2 

ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

11 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาสรรหา 

ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงราย เขต 2 
ก าหนด 

สพป.เชียงราย เขต 2 

12 ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย/ขอโอน มาแสดงวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนางาน ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงรายเขต 2 
ก าหนด 

ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงราย เขต 2 
ก าหนด 

สพป.เชียงราย เขต 2 

13 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา 

ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงราย เขต 2 
ก าหนด 

สพป.เชียงราย เขต 2 

13 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

14 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดส่งประกาศให้ 
สพป.เชียงราย เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

15 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อได้รับการ
คัดเลือก ทางเวปไซต์ www.cri2.go.th 

ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

16 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ออกค าสั่งรับย้าย/รับโอน ผู้ได้รับการ
คัดเลือก 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
เรียบร้อยแล้ว 

สพป.เชียงราย เขต 2
ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

17 กรณีรับย้าย 
สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการส่งค าสั่งรับย้าย
ไปยังต้นสังกัดของผู้ได้รับการคัดเลือก  
กรณีรับโอน  
สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการส่งค าสั่งรับโอน
ไปยังต้นสังกัดของผู้ได้รับการคัดเลือก และ
ประสานวันให้โอน-รับโอน ให้ตรงกัน 

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

18 ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวที่ สพป.เชียงราย 
เขต 2 และรายงานให้ต้นสังกัดทราบ 

กรณีรับย้าย ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 
กรณีรับโอน ภายใน 45 วัน  
นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

สพป.เชียงราย เขต 2 

19 จัดส่งค าสั่งไปยังส านักงาน กคศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง สพป.เชียงราย เขต 2 
 
 

 

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

เรื่องท่ี 4 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น   สพป.เชียงราย เขต 2 

ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ส ารวจต าแหน่งว่างเพ่ือขออนุมัติ  ภายใน 1 วัน นับจากมีต าแหน่ง

ว่าง 
สพป.เชียงราย เขต 2 

2 เสนอ กศจ.เชียงราย เพ่ือขออนุมัติด าเนินการสรร
หา ก าหนดกระบวนการคัดเลือก และขออนุมัติ
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน นับจากมีต าแหน่ง
ว่าง 

สพป.เชียงราย เขต 2 

3 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการ
จัดท าประกาศ ต าแหน่งว่างที่จะใช้คัดเลือก ตาม
มติ กศจ.เชียงราย และจัดส่งประกาศให้ สพป.
เชียงราย เขต 2 เพ่ือด าเนินการสรรหาต่อไป 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเว็บไซต์ ดังนี้ 
1. ต าแหน่งว่างที่จะใช้ในการคัดเลือก 
2. ประกาศรับสมัคร พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และองค์ประกอบการพิจารณาสรรหา 
3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ที ่ก.ค.ศ.ก าหนด  

ไม่น้อยกว่า 7 วัน   สพป.เชียงราย เขต 2 

5 รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ประมาณ 7 วันท าการ สพป.เชียงราย เขต 2 
6 เสนอศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งตั้ง

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 
ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่รับ
สมัครแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

7 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก จัดส่งให้ สพป.
เชียงราย เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

8 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับ
สมัครแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

9 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือก 

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ตรวจ
คุณสมบัติแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

10 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิ์เข้ารับการพิจารณาฯ จัดส่งให้ สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

11 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
รับการพิจารณาฯ ทางเวปไซต์ www.cri2.go.th 

ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
พิจารณาฯ จากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

  



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
12 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการจัดท าข้อมูลรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาสรรหา  
** การนับระยะเวลาเกื้อกูลเบื้องต้น เพ่ือเสนอ 
กศจ.เชียงราย พิจารณาอนุมัติต่อไป (ถ้ามี)** 

ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงราย 
เขต 2 ก าหนด 

สพป.เชียงราย เขต 2 

13 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา 

ตามปฏิทินที่ สพป.เชียงราย  
เขต 2 ก าหนด 

สพป.เชียงราย เขต 2 

14 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการพิจารณาสรรหา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

สพป.เชียงราย เขต 2 

15 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และจัดส่งประกาศให้ 
สพป.เชียงราย เขต 2 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

16 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อได้รับการ
คัดเลือก ทางเวปไซต์ www.cri2.go.th พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน เพ่ือขอ
เลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 

ภายใน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก จากส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

17 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด าเนินการ
ออกค าสั่งย้ายผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไปด ารง
ต าแหน่งที่ว่าง 

ตามท่ี ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงรายก าหนด 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

18 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงาน เพื่อขอเลื่อน
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พร้อม
ทั้งข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 

จัดส่งได้ หลังจากประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

สพป.เชียงราย เขต 2 

19 สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย ประกาศรายชื่อผลงาน พร้อมทั้งข้อเสนอ
แนวคิดในการพัฒนางานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ 
และจัดส่งให้ สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการ
ต่อไป 

ภายใน 2 วัน นับจากวันที่ผู้ผา่น
การคัดเลือกส่งผลงาน 

สพป.เชียงราย เขต 2 

20 สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศรายชื่อผลงาน 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน  
ทางเวปไซต์ www.cri2.go.th หากมีผู้ทักท้วง ให้
ทักท้วงต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ภายใน 30 
วัน นับแต่วันที่ประกาศ 
 
 

ภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับ
ประกาศรายชื่อผลงาน พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

  



 

มาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบรหิารงานบุคคล  

สพป.เชียงราย เขต 2 

ล าดับ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ 
21 กรณีมีผู้ทักท้วง ผลการคัดเลือก/รายชื่อผลงาน  

ให้ทักท้วงต่อศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายด าเนินการต่อไป 

ภายใน 30 วัน นับจากวันที่
ประกาศรายชื่อผลงานฯ 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

22 กรณีไม่มีผู้ทักท้วง ผลการคัดเลือก/รายชื่อผลงาน 
สพป.เชียงราย เขต 2 เสนอคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ด าเนินการประเมินผลงานของผู้
ผ่านการคัดเลือก  
เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย ออกค าสั่งเลื่อนและแต่งตั้งผู้ได้รับ
การคัดเลือก 

ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือก เรียบร้อยแล้ว 
 
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการได้ประเมินผลงาน
เรียบร้อยแล้ว 

สพป.เชียงราย เขต 2 

23 สพป.เชียงราย เขต 2 ด าเนินการส่งค าสั่งให้
หน่วยงาน กลุ่มงาน ที่เก่ียวข้อง 

ภายใน 2 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่งจากส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงราย 

สพป.เชียงราย เขต 2 

24 จัดส่งค าสั่งไปยังส านักงาน กคศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ออก
ค าสั่ง 

สพป.เชียงราย เขต 2 

 
 

 

 

 

 


