การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการครูที่ขอช่วยราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด และ มติ ค.ร.ม. และกรณี
จาเป็น 5 กรณี และบรรเทาความเดือดร้อนก่อนพิจารณาให้ย้าย
ขอบเขตของงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรายที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องย้ายแต่ยังไม่มีอัตรารับย้ายจึงขอช่วย
ราชการในหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งกรณีที่มีความ
จาเป็นของหน่วยงานทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ต้องการตัวบุคคลที่มี ความรู้ความสามารถไปช่วย
ราชการเป็นกรณีพิเศษและการขอช่วยราชการกรณีที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกรณีจาเป็น 5 กรณี
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ยกเว้นให้ช่วยราชการได้
1. การย้ายติดตามคู่สมรส
2. กรณีเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง
3. กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต
4. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานหรือสถานศึกษาขาดอัตรากาลัง
5. กรณีไปช่วยราชการในหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน/โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริพระราชประสงค์
คาจากัดความ
การช่วยราชการ หมายถึง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นคาร้องขอย้ายกรณีพิเศษตามเหตุผล
ความจาเป็นแต่ยังไม่มีตาแหน่งว่างรับย้ายจึงให้ไปช่วยราชการก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 กรณีขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับคาร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลเหตุผล
ความจาเป็น ตามหลักเกณฑ์ที่ สพฐ. หรือ ก.ค.ศ. กาหนดแล้วแต่กรณี
1.2 นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการขอช่วยราชการ
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาตให้ช่วยราชการ คราวละไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันอนุญาต และแจ้ง
ผลให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องทราบ และดาเนินการ
2. กรณีขอช่วยราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครู
2.1สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคาร้องขอย้ายและขอช่วยราชการ ตรวจสอบข้อมูลอัตรากาลัง
ครู และความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นสังกัดในการขอไปช่วยราชการ
2.2 กรณีเป็นการขอช่วยราชการต่อเนื่องให้ประสานงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเพื่อส่ง
ปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและปริ มาณงานของสถานศึกษาที่ช่วยราชการพร้อมความเห็นผู้บริหาร
สถานศึกษามาประกอบการดาเนิ นการเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาอนุญาตการขอช่วย
ราชการ

-22.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนต้น
สังกัดทราบ เพื่อให้มอบหมายงานในหน้าที่และส่งตัวไปปฏิบัติราชการทาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ
อนุญาต
2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ให้ช่วยราชการจะต้องพิจารณาให้ช่วยราชการในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังต่ากว่าเกณฑ์เท่านั้น
ก. กรณีขอช่วยราชการของข้าราชการครูภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษารับคาร้องส่ง สพท.ตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาคาร้องขอย้าย
และเอกสารประกอบการขอช่วยราชการตามเกณฑ์ที่ สพฐ.และ ก.ค.ศ.กาหนด

ภายในเขตพื้นที่

ต่างเขตพื้นที่

ผู้ขอยื่นคาร้องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ผู้ขอยื่นคาร้องผ่าน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับ

ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ผู้บังคับบัญชาลงความเห็น

เสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาพิจารณาอนุญาต

ตรวจสอบคุณสมบัติ /
ผู้บังคับบัญชาลงความเห็น

เสนอ สพฐ. พิจารณา

สพฐ. แจ้งผลการพิจารณา
สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ส่งตัว
สพท. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ / ส่งตัว

-3ข้าราชการครู
- คาร้องขอย้าย/ช่วยราชการ
- บันทึกขอช่วยราชการ พร้อมความเห็นของ ผอ.สถานศึกษา
- - ความเห็นของ ผอ.สพท.
(กรณีสถานศึกษาขัดข้องในการช่วยราชการ
ผอ.สพท.จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้
สถานศึกษาและข้าราชการครูอย่างไร)
- - แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต้นสังกัดและสถานศึกษาที่ขอช่วยราชการ
- - สาเนา ก.พ. 7
กรณีติดตามคู่สมรส
- คาสั่งย้ายของคู่สมรส
- สาเนาทะเบียนสมรส
- กรณีเจ็บป่วยร้ายแรง
- ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน
- กรณีถูกคุกคามต่อชีวิต
- บันทึกประจาวันของสถานีตารวจ
- ใบรับรองแพทย์กรณีถูกทาร้ายร่างกาย
- กรณีช่วยราชการในหน่วยงานตามโครงการพระราชดาริหรือพระราชประสงค์
- หนังสือหน่วยงาน/ส่วนราชการขอยืมตัว
ช่วยราชการ
-

-

ปัญหาที่พบ คือ
1. เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะแบบปริมาณงานของสถานศึกษา
2. สาเนา ก.พ. 7 / คาสั่งย้ายของคู่สมรส / ใบทะเบียนสมรส (กรณีติดตามคู่สมรส)
3. ให้ส่งเอกสารทุกอย่าง จานวน 2 ชุด (ส่วนมากจะส่งชุดเดียว)
4. กรณีช่วยราชการต่อเนื่อง ส่วนมากจะส่งคาร้องขอช่วยราชการ เลยระยะเวลาที่กาหนด เช่น อนุญาตให้ช่วย
ราชการ 1 มีนาคม 2555 - 1 มีนาคม 2556 ส่วนมากจะส่งเดือน เมษายน พฤษภาคม เป็นต้น
ควรจะส่งก่อนระยะเวลาที่กาหนด

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งซึ่งมี
หน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
หลักเกณฑ์
1. การย้ายและแต่งตั้งครู มี 3 กรณี ดังนี้
1.1 การย้ายกรณีปกติ ได้แก่
1.1.1 การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส
1.1.2 การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา
1.1.3 การย้ายกลับภูมิลาเนา
1.2 การย้ายกรณีพิเศษได้แก่
1.2.1 การย้ายติดตามคู่สมรส
1.2.2 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
1.2.3 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
1.2.4 การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
1.3 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่
1.3.1 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในหน่วยงานการศึกษา
1.3.2 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คุณสมบัติของผู้ย้าย
2.1 การย้ายกรณีปกติ
2.1.1 ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2.1.2 ดารงตาแหน่งในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ยื่นคาร้องขอย้าย
ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ ให้นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีเดียวกัน และผู้ยื่นคาร้องขอย้ายระหว่างวันที่
1 – 15 สิงหาคม ให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีเดียวกัน
2.1.3 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
2.1.4 กรณีการย้ายสับเปลี่ยนต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ 30
กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
2.2 การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่
1.2.1 การยายติดตามคู่สมรส
1) ไม่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
2) คู่สมรสต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจาส่วนราชการ พนักงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนสมรสก่อนวันที่คู่สมรสได้รับแต่งตั้งไปดารงตาแหน่งใหม่และต้องอาศัยอยู่
ด้วยกัน
1.2.2 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง
เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรง ต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานานและแพทย์แผน
ปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง

-21.2.3 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต
เป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้ายโดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คารับรอง
1.2.4 การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง
1) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา มารดา หรือเป็นคู่สมรส
ตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง
2) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่องเป็น
เวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง
2.3 การย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กรณีที่มีความจาเป็นต้องกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่ทางราชการประสงค์จะให้ย้าย ให้
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาได้ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ ทั้งนี้ หน่วยงานการศึกษาที่จะรับย้าย ต้องมีอัตรากาลังไม่เกินเกณฑ์อัตรากาลังหรือกรอบอัตรากาลังที่
ก.ค.ศ. กาหนด
วิธีการ
1. การย้ายกรณีปกติ และการย้ายกรณีพิเศษ
1.1 การย้ายกรณีปกติ ให้ยื่นคาร้องขอย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 1 – 15
กุมภาพันธ์ และครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม
1.2 การย้ายกรณีพิเศษ ให้ยื่นคาร้องขอย้ายได้ เมื่อมีคุณสมบัติที่จะย้ายกรณีพิเศษ สาหรับการย้าย
ติดตามคู่สมรส ต้องขอย้ายภายใน 1 ปี นับแต่วันที่คู่สมรสได้รับคาสั่งแต่งตั้งให้ไปดารงตาแหน่งใหม่
2. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเป็นประกอบการพิจารณา
3. การย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ

เอกสารประกอบการขอย้าย
1. แบบคาร้องขอย้าย ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ส่งคาร้องขอย้าย จานวน 1 ชุด ย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา ส่ง
คาร้องขอย้าย จานวน 2 ชุด
2. สาเนา ก.พ. 7 (สาคัญมาก)
3. สาเนาทะเบียนบ้านตัวเอง /บิดามารดา(กรณีดูแลบิดามารดา) /คู่สมรส(กรณีอยู่รวมคู่สมรส)
4. ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง (กรณีเจ็บป่วย) / บิดามารดาเจ็บป่วย / คู่สมรสเจ็บป่วย
5. สาเนาวุฒิบัตร เกียรติบัตร หรือรางวัลอื่นๆ โดยมีผลงานย้อนหลัง 5 ปี (นับถึงวันสุดท้ายที่ยื่นคาขอ) ต้องเป็น
ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการประกวด การแข่งขัน การคัดเลือก ตามที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานในกากับกระทรวง ศึกษาธิการ ประกาศ
**สาหรับวุฒิบัตรเกี่ยวกับอบรม เป็นวิทยากร เข้ารับการอบรมหรือศึกษาดูงาน** ไม่ต้องแนบ (สิ้นเปลือง)
6. สาเนาประกาศของกระทรวงการคลัง กรณีที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร/พื้นที่เสีย่ งภัยชายแดน ตามที่ทางราชการกาหนด
7. สาเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

-3ปัญหาอุปสรรค์ที่พบ
1. กรณีขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา คาร้องขอย้ายและเอกสารประกอบ ส่งให้เขตพื้นที่แค่ 1 ชุด หากของมากกว่า
หนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา ต้องแยกคาร้องขอย้าย เช่น ขอย้ายไปดารงตาแหน่ง สพม. เขต 34 (ให้เขียนคาร้องขอ
ย้ายระบุเฉพาะสถานศึกษาในเขต 34) ส่ง 2 ชุด และขอย้ายไปดารงตาแหน่ง สพม. เขต 35 (ให้เขียนคาร้องขอ
ย้ายระบุเฉพาะสถานศึกษาในเขต 35) ส่ง 2 ชุด ***อย่าเขียนสถานศึกษารวมกันทั้ง 2 เขต***
2. ให้เขียนคาร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นขอย้าย
ภายในเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกสถานศึกษาได้มากกว่า 1 หากเขียนย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา สามารถ
เขียนขอย้ายได้มากกว่า 1 เขตพื้นที่การศึกษา
3. สาเนา ก.พ. 7 ต้องเป็นปัจจุบันและต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล (โดยเฉพาะส่ง
ต่างเขตพื้นที่การศึกษา) และการถ่าย ก.พ.7 ต้องให้ชัดเจน ครบทุกหน้า ที่สาคัญวัน เดือน ปีที่ดารงตาแหน่ง ต้อง
ชัดเจนห้ามถ่ายขาดหาย เพราะจะมีปัญหาในการให้คะแนน (ความอาวุโสตามหลักราชการ 20 คะแนน)
4. การเขียนคาร้องขอย้ายหรือส่งเอกสารประกอบ ต้องดูประกาศของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ของเขตพื้นที่
การศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย เพราะแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาคะแนนตามองค์ประกอบอาจแตกต่างกัน
5. ให้ส่งคาร้องขอย้ายตามกาหนดเวลา คือ ต้องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ หรือ 15 สิงหาคม ของปีที่ยื่นคาขอย้าย
ส่วนใหญ่สถานศึกษาจะส่งวันสุดท้ายที่กาหนด ทาให้การส่งเอกสารอาจทาให้ผิดพลาดได้
6. สถานศึกษาควรแยกหนังสือนาส่ง กรณีย้ายในเขตพื้นที่การศึกษา และต่างเขตพื้นที่การศึกษา ควรแยกคนละฉบับ
เพื่อสะดวกในการคัดแยกเอกสาร เพื่อจัดส่งให้ต่างเขตพื้นที่การศึกษาตามกาหนดเวลา
7. สถานศึกษาต้องจัดทาบัญชีรายละเอียดผู้ส่งคาร้องขอย้ายให้ถูกต้องชัดเจน โดยเฉพาะ ให้ระบุสาขาวิชาที่ต้องการ
ขอย้ายเพื่อความสะดวกในการแยกคาร้องขอย้าย
8. การเขียนชื่อสถานศึกษาที่ต้องการขอย้าย ต้องถูกต้องชัดเจน และก่อนส่งต้องตรวจสอบให้ถูกต้องหากระบุไม่
ถูกต้อง อาจต้องได้รับการพิจารณาย้ายไปสถานศึกษาที่ไม่ต้องการได้
9. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อและรับรองสาเนาทุกฉบับ

