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1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีรูข้ันตอนการยายขาราชการ (ท่ัวไป) ท่ีตําแหนงเดียวกัน

หรือจัดอยูในกลุมตําแหนงและระดับเดียวกัน  โดยสามารถนําไปปฏิบัติตามแนวทางข้ันตอนเดียวกันไดอยาง
ถูกตอง ตามกฎระเบียบและวิธีการ และเปนคูมือในการดําเนินการยายขาราชการของงานการสรรหาและบรรจแุตงตั้ง

1.2 เพ่ือสนับสนุนงานการเจาหนาท่ีของศูนย /สํานัก/กอง/ในกรมอนามัย เปนไปตามแนวทางเดียวกัน
1.3 เพ่ือเปนประโยชนการติดตามงานการยายขาราชการ ตามข้ันตอน

2. ขอบเขต
ครอบคลุมการปฏิบัติงานตั้งแตการรับหนังสือแจงความประสงคขอรับยาย ขาราชการผูไดยื่นหนังสือ

ขอยายมาปฏิบัติราชการทางหนวยงาน  และดําเนินงานผานข้ันตอนตาง ๆ จนถึงข้ันตอนสุดทายของการยาย
ขาราชการ ตามแผนภูมิการทํางาน รวม 8 ข้ันตอน  รวมระยะเวลาดําเนินการ 3 ชั่วโมง
3. แผนภูมิการทํางาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

5 นาที - -

งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

30 นาที - -

งานบรรจุ
แตงตั้ง

กลุมสรรหา

15 นาที - -
งานบัญชีถือ
จาย (จ. 18)

20 นาที - -

งานบรรจุ
แตงตั้ง

กลุมสรรหา

5 นาที - -

งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายเลขเอกสาร : 0202

กระบวนการ  การยายขาราชการ
แกไขครั้งท่ี :
วันท่ีมีผลบังคับใช : 26 ส.ค. 58

รับเรื่องของหนวยงานภายใน
ท่ีประสงคขอรับยาย

ขาราชการ

สอบถามความยินยอมการใหยาย
และวันท่ีใหยาย จากตนสังกัด

(ผานหน.กลุมงาน) เสนอ
ผอ.กอง จ.

ตรวจสอบตําแหนง คุณสมบตัิ และ
เอกสาร ของผูขอยาย

ไมยินยอม
ยินยอม
pbopv,

ยินยอม

รับหนังสือแจงความยินยอมและวันท่ี
ใหยายจากหนวยงานตนสังกัด

เก็บเอกสาร

กันตําแหนงอัตราวาง
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

65 นาที - -

งานบรรจุ
แตงตั้ง

กลุมสรรหา

10 นาที - -
งานบรรจุ
แตงตั้ง

กลุมสรรหา

30 นาที - -
งานสารบรรณ
กลุมสรรหา

4. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
4.1 สารบรรณกลุมสรรหา รับเรื่องทะเบียนหนังสือเขาลงทะเบียนและสงหัวหนากลุมเพ่ือสงให

ผูรับผิดชอบงาน
4.2 ตรวจสอบตําแหนง คุณสมบัติ และเอกสารของผูขอยาย ไดแก

4.2.1 ตรวจสอบวุฒิการศึกษาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
4.2.2 ตําแหนงตองวางเพื่อรับยาย ดูระดับ ดูประเภทสายงาน กรณีตางสายงาน ระดับชํานาญการ

ชํานาญการพิเศษ ตองสงลักษณะงานเพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาลักษณะงาน
4.2.3 ขอมูลใน ก.พ. 7 (ชื่อ –นามสกุล ตําแหนง สวนราชการ วุฒิ )
4.2.4 เอกสารการขอยาย (ใบขอยาย วุฒิการศึกษา สําเนา ก.พ. 7 เอกสารประกอบการ

พิจารณาการยาย พิจารณาตามเหตุผลท่ีขอ)
4.3 แจงงานบัญชีถือจายในกลุมกันตําแหนงวางเพ่ือรับยายในบัญชีถือจาย (จ. 18) และในระบบงาน

บุคลากรอิเล็กทรอนิกส
4.4 จัดทําหนังสือขอความยินยอมการใหยาย และวันท่ีใหยาย จากตนสังกัดของขาราชการท่ีขอยาย
4.5 งานสารบรรณกลุมสรรหารับเรื่องแจงความยินยอม ลงทะเบียนและสงหัวหนากลุมเพ่ือสงให

ผูรับผิดชอบงาน
4.6 จัดทําคําสั่งยายขาราชการ (รวมท้ังรายละเอียดแนบทายคําสั่งในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส)

และหนังสือแจงเวียนหนวยงานผูประสงคขอรับยาย และหนวยงานตนสังกัด /ผูวาราชการจังหวัด กรณียาย
ตางหนวยงาน  ถางานในหนวยงานเดียวกันทําหนังสือแจงหนวยงานเพียงอยางเดียว เสนออธิบดีอนุมัติลงนาม
คําสั่งและหนังสือผูวาราชการจังหวัด

4.7 ยืนยันคําสั่งยายขาราชการในระบบงานบุคลากรอิเล็กทรอนิกส และสงสําเนาคําสั่งใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของทราบ

4.8 งานสารบรรณกลุมสรรหาจัดเก็บเรื่องเดิม

จัดทําคําส่ังยาย หนังสือแจง
หนวยงาน  เสนออธิบดี

(ผานผอ.กอง จ.)
แจงหนวยงาน
หนวยงาน

ผาน

ไมผาน

ยืนยันคําสั่งในระบบงานบุคลากร
อิเล็กทรอนิกส  และแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของ

จัดเก็บเรื่องเดิม

จัดเก็บเร่ืองเดิม
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5. นิยาม
ยาย หมายความวา การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญผูดํารงตําแหนงหนึ่งใหดํารงตําแหนงอ่ืนในกรม

เดียวกัน ซึ่งจะเปนตําแหนงประเภทเดียวกันหรือตางประเภทกันก็ได
การยายขาราชการ (ท่ัวไป) เปนการยายขาราชการ ท่ีตําแหนงเดียวกัน จัดกลุมตําแหนงเดียวกัน  ระดับเดียวกัน
6. แบบฟอรม/เอกสารท่ีเกี่ยวของ

6.1 หนังสือขอยาย (ระดับท่ัวไป และระดับปฏิบัติการ)
6.2 หนังสือขอยาย โอน และบรรจุกลับ ตาม ว10/2548
6.3 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57  63 และ 132
6.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708/ว 9 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2535 การยายขาราชการพลเรือน

สามัญ
6.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว 7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 การบรรจุและแตงตั้งขาราชการ

ตามบทเฉพาะกาลแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
6.6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

กําหนดตําแหนง  กรณีตําแหนงท่ีใชรับยายตองปรับเลื่อนไหลตามกรอบ
6.7 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1008.3.3/498 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2552 เรื่องการจัดกลุมตําแหนงสําหรับ

ตําแหนงประเภทวิชาการและตําแหนงประเภทท่ัวไป ใชกรณีการยายตางตําแหนงแตจัดอยูในกลุมประเภท
เดียวกัน

6.8 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 34 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 เรื่องการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้ง
ขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ โดยอาศัยความเร็ว ความชํานาญและ
ประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานท่ีเริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2

6.9 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 1006/ว 10 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2548 เรื่องการประเมินบุคคลเพ่ือแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ ตําแหนงระดับ 8 ลงมา

6.10 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 เรื่องการประเมินบุคคลเพ่ือ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ (ตําแหนงประเภทท่ัวไป) ตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

6.11 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1181/2547 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2547 เรื่องมอบอํานาจให
อธิบดปีฏิบัติราชการแทน (ดานการบริหารงานบุคคล)
7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาท่ี


