


หลักเกณฑ�และวิธีการย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหน"งผู�บริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ส"งพร�อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 18   ลงวันท่ี  24 ธันวาคม 2558) 

 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 19 (4) มาตรา 59 วรรคสองและวรรคสี่ และมาตรา 60 แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ5
และวิธีการย'ายข'าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งผู'บริหารการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

1. ในหลักเกณฑ5และวิธีการนี้ 
    “การย'าย” หมายความว�า การแต�งต้ังผู'บริหารการศึกษาให'ดํารงตําแหน�งเดิมในสํานักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษาอื่น และหมายความรวมถึงการแต�งตั้งผู'บริหารการศึกษา ตําแหน�งรองผู'อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) ให'ดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกันด'วย 

“ผู'บริหารการศึกษา” หมายความว�า ผู' อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ             
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 2. การย'ายผู'บริหารการศึกษา มี 4 กรณี 
    2.1 การย'ายกรณีปกติ ได'แก� การย'ายกรณีครบวาระการดํารงตําแหน�ง 4 ปA 
    2.2 การย'ายกรณีพิเศษ ได'แก� การย'ายเนื่องจากเจ็บปCวยร'ายแรง หรือการย'ายเนื่องจาก            

ถูกคุกคามต�อชีวิต หรือการย'ายเพ่ือดูแลบิดามารดา คู�สมรส บุตร ซ่ึงเจ็บปCวยร'ายแรง 
    2.3 การย'ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ ได'แก� การย'ายเพ่ือแก'ปFญหา

การบริหารจัดการศึกษา หรือการย'ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2.4 การย'ายเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลัง ได'แก� การย'ายท่ีผู' บังคับบัญชาเห็นว�าเพ่ือให'เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารอัตรากําลังตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยคํานึงถึง 
ความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ 

3. การย'ายกรณีปกติ ให'ดําเนินการย'ายให'แล'วเสร็จก�อนท่ีจะบรรจุและแต�งต้ังบุคคลจากบัญชี            
ผู'ได'รับการคัดเลือก 

    กรณี ท่ีผู' บริหารการศึกษาดํารงตําแหน�งในสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นครบสี่ปA             
หากผู'บังคับบัญชาเห็นว�า มีเหตุผลและความจําเปIนเพ่ือประโยชน5ของทางราชการ สมควรให'ปฏิบัติหน'าท่ี 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นต�อไปอีก อาจเสนอ ก.ค.ศ. ให'อยู�ปฏิบัติหน'าท่ีติดต�อในคราวเดียวกันได'  
คราวละหนึ่งปA แต�ต'องไม�เกินหกปA  
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4. การย'ายกรณีพิเศษ เม่ือผู'บังคับบัญชาเห็นว�าผู'บริหารการศึกษาคนใดมีปFญหาการเจ็บปCวย
ร'ายแรง หรือถูกคุกคามต�อชีวิต หรือต'องดูแลบิดามารดา คู�สมรส บุตร ซ่ึงเจ็บปCวยร'ายแรง ให'เสนอ ก.ค.ศ.  
เพ่ือพิจารณาย'ายได' โดยต'องมีเอกสารหลักฐานทางราชการ หรือทางการแพทย5แผนปFจจุบันประกอบ 
การพิจารณาด'วย 

5. การย'ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน5ของทางราชการ 
    5.1 การย'ายเพ่ือแก'ปFญหาในการบริหารจัดการศึกษา  เม่ือผู'บังคับบัญชาเห็นว�าผู'บริหารการศึกษาคนใด

มีปFญหาในการบริหารงาน หากให'ปฏิบัติงานท่ีเดิมต�อไปจะเกิดความเสียหายแก�ราชการ ให'เสนอ ก.ค.ศ.  
เพ่ือพิจารณาย'ายโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน5ของทางราชการ และความเปIนธรรมแก�ผู'นั้นด'วย 

    5.2 การย'ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา เม่ือผู'บังคับบัญชาเห็นว�าเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด
จําเปIนต'องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยต'องย'ายผู'บริหารการศึกษาคนใด ให'เสนอเหตุผลความจําเปIน
ประกอบการพิจารณาของ ก.ค.ศ. 

6. การย'ายเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลัง  
๖.1 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ไปดํารงตําแหน�ง

รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) โดยตัดโอนตําแหน�งและอัตราเงินเดือนตามตัว 
ไปกําหนดในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน หรือโดยการตัดโอนอัตราเงินเดือนตามตัวไปกําหนดเปIน 
อัตราเงินเดือนสําหรับตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ท่ีว�างแต�ไม�มี
อัตราเงินเดือนในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน แล'วแต�กรณี 

๖.2 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) 
ไปดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน 
หรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดิม 

๖.3 การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) 
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมีจํานวนมากกว�าไปดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืนท่ีมีจํานวนน'อยกว�า 

7. ให'สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณากําหนดสัดส�วนของจํานวนตําแหน�ง          
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ท่ีว�างในภาพรวมเพ่ือจะใช'รับย'ายและ                         
ใช'ในการคัดเลือกบุคคลมาบรรจุและแต�งต้ังให'ดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ตําแหน�งโครงสร'าง) ให'เท�ากันหรือต�างกันได'ไม�เกิน 1 ตําแหน�ง  

    กรณีท่ีได'ดําเนินการรับย'ายตามวรรคหนึ่งแล'ว หากยังมีตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ว�างเหลืออยู�อีก ให'นําตําแหน�งว�างดังกล�าวไปใช'ในการบรรจุและ
แต�งต้ังผู'ท่ีได'รับการคัดเลือก  
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8. การย'ายผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให'พิจารณาย'ายจากผู'ดํารงตําแหน�ง 
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
ด'วยกัน หรือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันก�อน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพ่ือประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารง
ตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา หรือย'ายผู'ดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย 

9. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให'พิจารณาตามลําดับ ดังนี้  
    9.๑ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง) ไปดํารง

ตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง)  
    9.๒ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข)  

ไปดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งโครงสร'าง)  
    9.๓ การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข)  

ไปดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) 
การดําเนินการท้ัง 3 กรณีดังกล�าวข'างต'น ให'พิจารณาย'ายจากผู'ดํารงตําแหน�งในสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด'วยกัน หรือ 
จากผู'ดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาด'วยกันก�อน หากมีเหตุผลความจําเปIนเพ่ือประโยชน5ของทางราชการ ให'พิจารณาย'ายผู'ดํารงตําแหน�ง
ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
หรือย'ายผู'ดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาได' โดยให'เสนอขออนุมัติ ก.ค.ศ. เปIนการเฉพาะราย 

10. การย'ายรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข)  
ไปดํารงตําแหน�งในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานั้นต'องมีผู'ดํารงตําแหน�ง 
รองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) น'อยกว�า 5 ตําแหน�ง สําหรับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และน'อยกว�า 2 ตําแหน�ง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา จึงจะสามารถรับย'ายได'  และเม่ือรับย'ายแล'วสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับย'าย จะต'องมี
จํานวนผู'ดํารงตําแหน�งรองผู'อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตําแหน�งชั่วคราวและมีเง่ือนไข) ไม�เกิน  
5 ตําแหน�ง สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และไม�เกิน ๒ ตําแหน�ง สําหรับสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ด'วย 

11. ในการพิจารณาการย'ายผู'บริหารการศึกษาทุกกรณี ให'ผู'บังคับบัญชาประเมินความรู'
ความสามารถและประสบการณ5ในการบริหารจัดการศึกษา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวิทยฐานะ    
อายุตัว อายุราชการ ระยะเวลาในการดํารงตําแหน�งและระยะเวลาปฏิบัติงานในหน�วยงานการศึกษาปFจจุบัน 
และผลการปฏิบัติงานของผู'ท่ีส�วนราชการประสงค5จะให'ย'าย หรือข'อมูลสําคัญอ่ืนๆ  
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12. การย'ายผู'บริหารการศึกษา ให'เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปIนผู'พิจารณา 
และนําเรื่องเสนอสํานักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือนําเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

13. เม่ือ ก.ค.ศ. อนุมัติการย'ายแล'ว ให'เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปIนผู'สั่งย'าย 
และส�งสําเนาคําสั่งให'สํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต�วันออกคําสั่ง 
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