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คู่มือการด าเนินงานการย้ายและแต่งต้ัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

****************** 
1. เร่ือง  ย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู   
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1    
2. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ       

ความหมาย 
 การย้าย  หมายถึง การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้ด ารงต าแหน่งเดิม 
ในสถานศึกษาอื่น  ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง  การย้ายสับเปล่ียนกับต าแหน่งท่ีมีคนครอง  หรือการ
ย้ายตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  มี 3 กรณี  ดังนี้ 
 1. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอของตนเอง 
 2. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย  เนื่องจาก  ติดตามคู่สมรส  เจ็บป่วยร้ายแรง        
ถูกคุกคามต่อชีวิต เพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ 
 3. การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการ
บริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพื่อเกล่ียอัตราก าลังของสถานศึกษา 

1. หลักกฎหมาย 
 มาตรา  59  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานการศึกษา
อื่นภายในส่วนราชการหรือภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือต่างเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก กศจ.                
ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง  ของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี  และให้สถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาของ อกศจ. ท่ี ก.ค.ศ.ต้ัง ด้วย และเมื่อ กศจ. ท่ี ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาอนุมัติแล้ว             
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังบรรจุและแต่งต้ังผู้นั้น  ต่อไป 
 หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด (วรรคหนึ่งและ
วรรคสองแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี 2)                   
พ.ศ. 2551)  

2. กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 2.1  มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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 2.2  ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 19/2560  ส่ัง  ณ  วันท่ี  3  เมษายน  2560                
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2.3  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันท่ี  28  ธันวาคม  2559  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู 
 2.4  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/2299  ลงวันท่ี  6  มิถุนายน  2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.5  หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี  สร 0705/ว 15  ลงวันท่ี  9  พฤษภาคม  2521  เรื่อง  การสับเปล่ียน
หรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 
 2.6  หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร 0203/ว 255  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2524  เรื่อง 
การย้ายและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งย้อนหลัง 
 2.7 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  04009/ว 7317  ลงวันท่ี  
7  ธันวาคม  2563  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 

2.8 มติ ก.ค.ศ. อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. สาระส าคัญที่ต้องตรวจสอบ 
 3.1  การอ้างข้อกฎหมาย มติ ก.ค.ศ.อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 3.2  มติอนุมัติ กศจ. แต่งต้ังแล้วแต่ กรณี 
 3.3  กรณีการย้ายสับเปล่ียน วัน เดือน ปี ท่ีรับย้าย  ต้องเป็นวันเดือนปีเดียวกัน 
 3.4  ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุแต่งต้ัง ตามมาตรา 53 
 3.5  วันท่ีค าส่ังมีผลบังคับจะต้องไม่ก่อนวันออกค าส่ัง เว้นแต่ได้รับการแต่งต้ังให้รักษาการหรือรักษาการ
ในต าแหน่งนั้นอยู่ก่อนแล้ว  ก็ให้แต่งต้ังย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวนัท่ีข้าราชการครูผู้นั้นได้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการ
หรือรักษาการในต าแหน่งนั้นแล้วแต่กรณี 

4.  ค าช้ีแจงประกอบรูปแบบค าสั่ง 
  -  ตัวอย่างค าส่ังย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  -  ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดย้ายสับเปล่ียนตัวบุคคล 
     (รายละเอียดในภาคผนวก) 

5.  ค าช้ีแจงประกอบบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง 
 การกรอกบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังในแต่ละช่องให้ด าเนินการดังนี้ 

5.1 “ท่ี”  ให้ระบลุ าดับท่ีของผู้ได้รับการย้ายและแต่งต้ัง 
5.2 “ช่ือ – ช่ือสกุล , เลขประจ าตัวประชาชน” ให้ระบุ ช่ือ - ช่ือสกุล , เลขประจ าตัวประชาชน 

ของผู้ได้รับการย้ายและแต่งต้ัง 
5.3 “วุฒิ / วิชาเอก” ให้ระบุช่ือคุณวุฒิและวงเล็บสาขาวิชาเอก และวุฒิอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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5.4  “ต าแหน่ง/หน่วยงานการศึกษาเดิม” ให้ระบุต าแหน่งวิทยฐานะ ท่ีได้รับการย้ายและแต่งต้ัง  

อันดับ  และขั้นเงินเดือน  พร้อมระบุเลขท่ีต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
5.5 “ต าแหน่งท่ีได้รับแต่งต้ัง” ให้ระบุต าแหน่งวิทยฐานะ ท่ีได้รับการย้ายและแต่งต้ัง  

อันดับ  และขั้นเงินเดือน พร้อมระบุเลขท่ีต าแหน่งเบิกจ่ายตรง 
 กรณีการย้ายโดยการตัดโอนให้ระบุต าแหน่งอัตราเงินเดือนท่ีตัดโอน และแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใหม่ 

5.5 “ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนท่ีใช้รับย้ายหรือสับเปล่ียน” ให้ระบุช่ือต าแหน่ง ต าแหน่งเลขท่ี   
อันดับ  และขั้นเงินเดือนท่ีใช้ย้ายหรือสับเปล่ียน 

5.6 “ต้ังแต่วันท่ี” ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีได้รับย้ายและแต่งต้ัง 
5.7 “หมายเหตุ” ให้ระบุกรณีเงื่อนไขบางประการเป็นการเฉพาะราย(ถ้ามี) เช่น ให้สับเปล่ียน 

อัตราเงินเดือนกับต าแหน่งท่ีใช้รับย้าย  ให้โอนอัตราเงินเดือนไปต้ังจ่ายทางต าแหน่งใหม่ ย้ายตามค าร้องขอของ
ตนเอง เป็นต้น 

6. ข้อสังเกต 
 6.1 กรณีท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงมติให้น ามาระบุไว้ใน
ค าส่ังด้วย 
 6.2 กรณีตัวอย่างค าส่ังข้อความท่ีอยู่ในวงเล็บให้เลือกใช้เฉพาะท่ีเกี่ยวข้องกับการแต่งต้ังในครั้งนั้นๆ 
 6.3 กรณีย้ายและแต่งต้ังย้อนหลังให้เป็นไปตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ที สร 0203/ว 255  ลงวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2524 

4. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ 
 ในฐานะท่ีข้าพเจ้ารับผิดชอบงานย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู   
ได้ด าเนินการปฏิบัติงานตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 4.1  ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ 0206.4/ว 24  
ลงวันท่ี 28 ธันวาคม  2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.2 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ 

4.3 ให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี ้
4.3.1แจ้งข้าราชการครูที่ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบ  และระยะเวลา             

ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนี้ 
4.3.1.1 การย้ายกรณีปกติ 
คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ 
- ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันแล้วไม่น้อยกว่า 24  
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เดือน นับถึงวันสุดท้ายท่ีก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย   

- ไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
- การย้ายสับเปล่ียนกับต าแหน่งท่ีมีคนครอง ในวันท่ียื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุ 

ราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันท่ี 30 กันยายน  ของปีท่ีครบเกษียณอายุราชการ 
- ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย  ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้ายท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด               

ได้ปีละ 1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ  พร้อมกันตามปฏิทินท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด ท้ังนี้ ให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียว 

- ค าร้องขอย้าย  ให้ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายได้จนถึงวันท่ี  31  ธันวาคม  ของปี 
เดียวกัน  โดยปกติให้พิจารณาย้ายปีละสองรอบ รอบท่ี 1 ในระหว่างวันท่ี  15  กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม   และ
รอบท่ีสองในระหว่างวันท่ี 15  กันยายน  – 15  ตุลาคม  ท้ังนี้ในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณาย้ายมากกว่า
หนึ่งครั้งกไ็ด้ 

- ค าร้องขอย้ายใดไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันท่ี  31  ธันวาคม  ให้ถือว่า 
ค าร้องนั้นเป็นอันยกเลิก ท้ังนี้ ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป 

4.3.1.2 การย้ายกรณีพิเศษ   
- การย้ายกรณีพิเศษ  ต้องมีหลัก,นของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  

แล้วแต่กรณี  ตลอดจนความเห็นและค าร้องของผู้บังคับบัญชาช้ันต้นประกอบการพิจารณา 
- ให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้  เมื่อมีคุณสมบัติท่ีจะย้ายกรณีพิเศษ  ยื่นค าร้องขอย้ายได้ 

ตลอดปี เมื่อค าร้องได้รับการพิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 
4.3.2 ตรวจสอบค าร้องขอย้ายและเอกสารหลักฐานท่ีแนบ และ ก.พ.7 ท่ีเป็นปัจจุบัน 
4.3.3 จัดท างบหน้าผู้ขอย้ายโดยแยกเป็นภายในเขตพื้นท่ี  และระหว่างเขตพื้นท่ี  

ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นเสนอความเห็น  แล้วรวบรวมส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
โดยการย้ายภายในเขตพื้นท่ี  ส่งค าร้องขอย้าย  จ านวน  1  ชุด  ย้ายต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส่งค าร้องขอย้าย  
จ านวน  2  ชุด 

4.4 รวบรวมค าร้องขอย้ายท่ีสถานศึกษาส่งมา  แล้วแยกเป็น  2  ประเภท  คือ 
4.4.1 ย้ายภายในเขตพื้นท่ี 
4.4.2 ย้ายต่างเขตพื้นท่ี 

4.5 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายว่ามีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์กี่ราย  หรือขาดคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์กี่ราย  แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ 

4.6 ตรวจสอบค าร้องขอย้ายระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา มาจัดท าบัญชีงบหน้าผู้ขอย้าย  แล้วเสนอ 
ผู้บังคับบัญชา  ลงนามในค าร้องขอย้าย  และน าเสนอ กศจ.เพื่อขออนุมัติ   

4.7  เมื่อ กศจ. อนุมัติแล้ว  ส่งค าร้องขอย้ายไปให้ส านักเขตพื้นท่ีปลายทาง  ด าเนินการต่อไป 
4.8  ตรวจสอบค าร้องขอย้ายภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และบัญชีงบหน้าผู้ขอย้ายท่ีสถานศึกษา 
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ส่งมาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  พร้อมกับจัดท าล าดับท่ีค าร้องขอย้าย  เพื่อคุมรายช่ือผู้ขอย้าย แล้วจัดส่งรายช่ือ    
ผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาท่ีผู้ขอย้ายขอย้ายลง  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.9 ตรวจสอบค าร้องขอย้ายระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา  และบัญชีงบหน้าผู้ขอย้ายท่ีส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการส่งมาว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่  พร้อมกับจัดท าล าดับท่ีค าร้องขอย้าย  เพื่อคุมรายช่ือผู้ขอย้าย 

4.10 มอบงานอัตราก าลังส ารวจต าแหน่งว่าง  แล้วก าหนดวันประชุม  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า 
ข้อมูลประเมินตัวช้ีวัดตมองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  และเชิญ
คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังประชุมเพื่อช้ีแจงและจัดท าคะแนนตามองค์ประกอบการย้ายท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 4.11  จัดส่งคะแนนประเมินไปยังศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อด าเนินการตรวจสอบคะแนนอีกครั้ง               
หากคะแนนคลาดเคล่ือนปรับแก้ให้ตรงกัน 
 4.12  การประชุมคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  1  วิธีการน าเสนอข้อมูลจะใช้การฉาย
ข้อมูลโดยผ่านโปรแจคเตอร์  ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ตลอดเวลา  และ
สามารถทราบข้อมูลท่ีต้องการได้ตามความประสงค์ 
 4.13  เมื่อคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองการยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดท าบัญชีรายละเอียดผู้ได้รับการพิจารณา  น าเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ  แล้วน าเสนอ           
กศจ.บุรีรัมย์  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 4.14  เมื่อ กศจ. มีมติเห็นชอบแล้ว จึงด าเนินการจัดท าบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าส่ังการย้ายและ
แต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดด าเนินการต่อไป 
 4.15   เมื่อส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้จัดส่งค าส่ังมาแล้ว ส่งส าเนาการย้ายและแต่งต้ังแจ้งสถานศึกษา  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ส านักงาน ก.ค.ศ. และ กลุ่มงาน  ท่ีเกี่ยวข้อง  ทราบ  เพื่อด าเนินการต่อไป     
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4.4. กระบวนการด าเนินงาน/ Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
                                                         กระบวนการด าเนินงาน 
 

รายละเอียดงาน เวลา
ด าเนินการ 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ/
น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ม.ค.  ผู้ขอย้าย 
 

 

2. สพป.รวบรวมค าร้องจัดท าข้อมูล/เสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ม.ค.  สพท.  

3. สพท.จัดท าบัญชรีายละเอียดผู้ขอย้ายเสนอผู้
บังคับ  บัญชาและเสนอ กศจ.เพื่อขออนุมัติค าร้อง
ขอย้าย 

ก.พ.. -ข้อมูลถูกต้องตาม
ค าร้องขอย้าย 

สพท.  

4.สพท.ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด ก.พ. -คะแนนตรงตาม
ตัวชี้วัด 

คณะกรรม 
การ 

 

5. สพท.เสนอคะแนนประเมินตัวช้ีวัดต่อส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

เมื่อ ศธจ.
แจ้งให้
รายงาน 

-คะแนนตรงกัน สพท.  

6. เสนอ อกศจ.พิจารณากล่ันกรอง/เสนอ กศจ.
พิจารณาอนุมัติ 

มี.ค./ต.ค.  สพท./ศธจ.  

7. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ส่ังย้ายและแต่งต้ัง มี.ค./ต.ค. -ค าส่ังถูกต้อง ศธจ.  
8. แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งส าเนาค าส่ังให้ ก.ค.ศ.
และสพฐ. 

มี.ค./ต.ค.  สพท.  
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 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ/  สพท.รวบรวมค าร้องจัดท าข้อมูล/เสนอความ 
น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ             ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
      สพท.ด าเนินการประเมินตามตัวชี้วัด           สพท.จัดท าบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้ายเสนอผู้บังคับบัญชา                                                                                         
                                                                 และเสนอ กศจ.เพื่อขออนุมัติค าร้องขอย้าย 
 
 

  สพท.เสนอคะแนนตัวชีว้ัดต่อ                        อกศจ. พิจารณากล่ันกรอง/         
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด                                      เสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
  แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งส าเนา                     ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
  ค าส่ังให้ส านักงาน ก.ค.ศ./สพฐ.                        มีค าส่ังย้ายและแต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


