หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหน"งผูบริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ส"งพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558)
อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสี่ และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก'ไขเพิ่มเติม ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ5
และวิ ธี ก ารย' า ยข' า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตํ า แหนงผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ในหลักเกณฑ5และวิธีการนี้
“การย'าย” หมายความวา การแตงตั้งผู'บริหารการศึกษาให'ดํารงตําแหนงเดิมในสํานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึก ษาอื่น และหมายความรวมถึง การแตงตั้ง ผู'บ ริห ารการศึก ษา ตํา แหนงรองผู'อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ให'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันด'วย
“ผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษา” หมายความวา ผู' อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การย'ายผู'บริหารการศึกษา มี 4 กรณี
2.1 การย'ายกรณีปกติ ได'แก การย'ายกรณีครบวาระการดํารงตําแหนง 4 ปA
2.2 การย'ายกรณีพิเศษ ได'แก การย'า ยเนื่องจากเจ็บ ปCวยร'า ยแรง หรื อการย'ายเนื่ องจาก
ถูกคุกคามตอชีวิต หรือการย'ายเพื่อดูแลบิดามารดา คูสมรส บุตร ซึ่งเจ็บปCวยร'ายแรง
2.3 การย'ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ ได'แก การย'ายเพื่อแก'ปFญหา
การบริหารจัดการศึกษา หรือการย'ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 การย' า ยเพื่ อ เกลี่ ย อั ต รากํ า ลั ง ได' แ ก การย' า ยที่ ผู' บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น วาเพื่ อ ให' เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารอัตรากําลังตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ
3. การย'ายกรณีปกติ ให'ดําเนินการย'ายให'แล'วเสร็จกอนที่จะบรรจุและแตงตั้งบุคคลจากบัญชี
ผู'ได'รับการคัดเลือก
กรณี ที่ ผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษาดํ า รงตํ า แหนงในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น ครบสี่ ปA
หากผู'บังคับบัญชาเห็นวา มีเหตุผลและความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ สมควรให'ปฏิบัติหน'าที่
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นตอไปอีก อาจเสนอ ก.ค.ศ. ให'อยูปฏิบัติหน'าที่ติดตอในคราวเดียวกันได'
คราวละหนึ่งปA แตต'องไมเกินหกปA
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-24. การย'ายกรณีพิเศษ เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาผู'บริหารการศึกษาคนใดมีปFญหาการเจ็บปCวย
ร'ายแรง หรือถูกคุกคามตอชีวิต หรือต'องดูแลบิดามารดา คูสมรส บุตร ซึ่งเจ็บปCวยร'ายแรง ให'เสนอ ก.ค.ศ.
เพื่ อ พิ จ ารณาย' า ยได' โดยต' อ งมี เ อกสารหลั ก ฐานทางราชการ หรื อ ทางการแพทย5 แ ผนปF จ จุ บั น ประกอบ
การพิจารณาด'วย
5. การย'ายเพื่อความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ
5.1 การย'ายเพื่อแก'ปFญหาในการบริหารจัดการศึกษา เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาผู'บริหารการศึกษาคนใด
มีปF ญ หาในการบริ ห ารงาน หากให'ป ฏิ บัติ งานที่ เ ดิมตอไปจะเกิ ดความเสีย หายแกราชการ ให' เ สนอ ก.ค.ศ.
เพื่อพิจารณาย'ายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน5ของทางราชการ และความเปIนธรรมแกผู'นั้นด'วย
5.2 การย'ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมื่อผู'บังคับบัญชาเห็นวาเขตพื้นที่การศึกษาใด
จําเปIนต'องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยต'องย'ายผู'บริหารการศึกษาคนใด ให'เสนอเหตุผลความจําเปIน
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
6. การย'ายเพื่อเกลี่ยอัตรากําลัง
๖.1 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ไปดํารงตําแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) โดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัว
ไปกํ า หนดในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาอื่ น หรื อโดยการตั ดโอนอั ต ราเงิ น เดื อนตามตั ว ไปกํ า หนดเปI น
อัตราเงินเดือนสําหรับตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ที่วางแตไมมี
อัตราเงินเดือนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น แล'วแตกรณี
๖.2 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดิม
๖.3 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีจํานวนมากกวาไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นที่มีจํานวนน'อยกวา
7. ให'สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณากําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ที่วางในภาพรวมเพื่อจะใช'รับย'ายและ
ใช'ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแตงตั้งให'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตําแหนงโครงสร'าง) ให'เทากันหรือตางกันได'ไมเกิน 1 ตําแหนง
กรณีที่ได'ดําเนินการรับย'ายตามวรรคหนึ่งแล'ว หากยังมีตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) วางเหลืออยูอีก ให'นําตําแหนงวางดังกลาวไปใช'ในการบรรจุและ
แตงตั้งผู'ที่ได'รับการคัดเลือก
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-38. การย' า ยผู' อํ า นวยการสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา ให' พิ จ ารณาย' า ยจากผู' ดํ า รงตํ า แหนง
ในสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธยมศึกษาไปดํ ารงตํ าแหนงในสํา นักงานเขตพื้ นที่การศึกษามั ธยมศึ กษา
ด'วยกัน หรือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันกอน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารง
ตํ า แหนงในสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาไปดํ า รงตํ า แหนงในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา หรือย'ายผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย
9. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให'พิจารณาตามลําดับ ดังนี้
9.๑ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง) ไปดํารง
ตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง)
9.๒ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงโครงสร'าง)
9.๓ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
การดําเนินการทั้ง 3 กรณีดังกลาวข'างต'น ให'พิจารณาย'ายจากผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงาน
เขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษามัธยมศึกษาด'ว ยกัน หรื อ
จากผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันกอน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพื่อประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารงตําแหนง
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
หรือย'ายผู'ดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย
10. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข)
ไปดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นต' องมีผู' ดํารงตํ าแหนง
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) น'อยกวา 5 ตําแหนง สําหรับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และน'อยกวา 2 ตําแหนง สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จึงจะสามารถรับย' ายได' และเมื่อรับย' ายแล'วสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาที่รั บย'าย จะต'องมี
จํานวนผู'ดํารงตําแหนงรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหนงชั่วคราวและมีเงื่อนไข) ไมเกิน
5 ตํา แหนง สํา หรั บ สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึ กษา และไมเกิ น ๒ ตํ าแหนง สํ าหรับ สํ านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด'วย
11. ในการพิ จ ารณาการย' า ยผู' บ ริ ห ารการศึ ก ษาทุ ก กรณี ให' ผู' บั ง คั บ บั ญ ชาประเมิ น ความรู'
ความสามารถและประสบการณ5ในการบริหารจัดการศึกษา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวิทยฐานะ
อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาในการดํารงตําแหนงและระยะเวลาปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปFจจุบัน
และผลการปฏิบัติงานของผู'ที่สวนราชการประสงค5จะให'ย'าย หรือข'อมูลสําคัญอื่นๆ
/12. การย'าย...

-412. การย' ายผู' บริ หารการศึ กษา ให' เลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานเปI นผู' พิจารณา
และนําเรื่องเสนอสํานักงาน ก.ค.ศ. เพื่อนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ
13. เมื่อ ก.ค.ศ. อนุมัติการย'ายแล'ว ให'เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปIนผู'สั่งย'าย
และสงสําเนาคําสั่งให'สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง

