
ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์การย้าย 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

ศึกษาธิการ - พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผย

ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

(ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2558 เม่ือวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ         

ว่าที่ประชุมเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผูอ้ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
เห็นชอบร่างหลักเกณฑฯ์ การย้าย ผอ.และรอง ผอ.เขตพื้นทีก่ารศกึษา 
 

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ด้วยหลักเกณฑ์การย้ายปัจจุบัน ตาม ว1/2558 มีปัญหาในทางปฏิบัติ

หลายประการ เช่น ไม่ยืดหยุ่นและไม่ครอบคลุมบริบทของต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษา จึงท าให้ไม่สามารถย้ายในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

สลับกันได้ และไม่สามารถแต่งต้ังรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งช่ัวคราว

และมีเงื่อนไข) ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งโครงสร้าง) 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกันได้ 

นอกจากน้ี ในการย้ายผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรจะต้องค านึงถึงหลักการใช้

ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงโครงสร้าง อัตราก าลัง และปรับขนาดก าลังคนใน

แต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เหมาะสมกับภาระงาน ไม่กระจุกตัวอยู่ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาขนาดใหญ่ 

รวมท้ังเพื่อให้การพิจารณาการย้ายมีความคล่องตัวและยืดหยุ่น สร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานมากข้ึน โดยไม่กระทบสิทธิของผู้ด ารงต าแหน่งเดิม 
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ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

ในต าแหน่งผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา  โดยมีสาระส าคัญ สรุปดังนี้ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการน้ี ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งช่ัวคราวและมีเงื่อนไข และ

ต าแหน่งโครงสร้าง) ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเดียวกันด้วย 

- ก าหนดให้มีกรณีการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังด้วย โดยการย้ายรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งช่ัวคราวและมีเงื่อนไข) ไปด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งโครงสร้าง) ได้ท้ังในเขตพื้นท่ีการศึกษาอื่น และเขตพื้นท่ี

การศึกษาเดิม 

- การย้ายรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งช่ัวคราวและมีเงื่อนไข) 

ไปด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาน้ันต้องมีผู้ด ารง

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (ต าแหน่งช่ัวคราวและมีเงื่อนไข) น้อยกว่า 

5 ต าแหน่ง ส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา , และน้อยกว่า 2 ต าแหน่ง ส าหรับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จึงจะสามารถรับย้ายได้ และเมื่อรับย้ายแล้วจะต้องไม่

เกินจ านวนดังกล่าว 

- ก าหนดให้มีการพิจารณาย้ายผู้บริหารการศึกษา จากผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาไปด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน 

หรือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันก่อน  หากมีเหตุผลความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ            

ให้พิจารณาย้ายข้ามจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา หรือจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไปส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาได้ โดยขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย 

- เพิ่มองค์ประกอบของการพิจารณาย้าย ได้แก่ อายุ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และ

ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงานการศึกษาในปัจจุบัน หรือข้อมูลส าคัญอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 
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การพิจารณารับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป เพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ            
ตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณาการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติข้ึนไป เพื่อใช้ในการขอมีหรือเลื่อน  

วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 13/2556 ท่ี ก.ค.ศ. เคยประกาศรับรองแล้ว 

ยังคงให้การรับรองเช่นเดิม 

ส่วนการพิจารณารับรองรางวัลท่ีส่วนราชการต่างๆ  เสนอมาใหม่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะท างาน และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารงานบุคคล จ านวน 86 รางวัล

น้ัน ขอให้ส านักงาน ก.ค.ศ. กลับไปจัดท าข้อวิเคราะห์แต่ละรางวัลว่ามีความเป็ นมาตรฐาน และ

เทียบเคียงได้กับรางวัลท่ีเคยรับรองไว้เดิมหรือไม่ พร้อมท้ังจัดกลุ่มรางวัลท่ีได้รับการพิจารณา

รับรองให้เป็นหมวดหมู่ และให้น ามาเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

 

การพิจารณาการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

ท่ีประชุมได้พิจารณา (ร่าง) บัญชีการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. เสนอ          

โดยน าหลักการเทียบต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งท่ีมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ กับต าแหน่งข้าราชการพลเรือน ประเภทวิชาการ และก าหนดคุณสมบัติโดยยึด

เงื่อนไขและระยะเวลาการขอพระราชทาน ตามหลักเกณฑ์บัญชี 41 

แต่ท่ีประชุมขอให้ส านักงาน ก.ค.ศ. น าไปพิจารณากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้มี        

ความรอบคอบอีกครั้งหน่ึง 

 

ดรุวรรณ บุญมาก,  บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน 

วุฒิชัย  จันทร์ต๊ะ ภาพ 


