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              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ    



 
 
 

       ค าน า 

   ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 53,57,59 และมาตรา 133 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2560           
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.          
ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือถือปฏิบัติและ เนื่องจาก         
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงบริบทบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เ พ่ือให้
การบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 
   และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานบกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู เล่มนีข้ึน้ 
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       บทที่ 1  
       บทน า 

ความเป็นมา    

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 53,57,59 และมาตรา 133 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2560           
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือถือปฏิบัติและ เนื่องจากในปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงบริบทบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง    
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

  การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ให้ด ารง
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง 
หรือการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเรียบ
เรียงจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู 
   2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
   2. ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ     
ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ถูกต้อง 
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       บทที่ 2  
      กฎหมายและระเบียบ 

   การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต้องอาศัยกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 57 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมาย   
ว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้ 
   มาตรา 59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
    ... 
   หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   1. มาตรา 133 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤาฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออก กฎข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติกาตามพระราชบัญญัตินี้ให้น า    
พระราชกฤษฎีกา ก.พ.กฎ ก.ค. มติก.พ. มติก.ค. มติคณะรัฐมนตรีระเบียบ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือกรณี 
ก.ค. หรือ ก.พ. ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ค.ศ. มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
   ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ก.ค.ศ.     
ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว ซึ่งท าหน้าที่   
ก.ค.ศ. มีมติก าหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 
   2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
    ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
    (1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53(3) หรือ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู              
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่      
28 ธันวาคม 2559) 
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   4. การจัดล าดับอาวุโสในราชการ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2555) 
   5. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/53 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2561) 
    6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
    ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตาม ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ
แต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
    7. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 ลงวันที ่5 ธันวาคม 2564  เรื่อง การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ.2565   
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       บทที่ 3  
      ขั้นตอนการด าเนินการ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559) จึงก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงด าเนินกาตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. สพท.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและสาขาวิชาเอกท่ีต้องการของแต่
ละสถานศึกษา ณ สพท.และเว็บไซด์ สพท. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย   
         1.1 สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดของสถานศึกษา 
         1.2 ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
   2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
   3. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
ส่งไปยัง สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย 
   4. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 
    - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
   5. กรณีย้ายไปต่างจังหวัด 
    - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
   6. สพท. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพ่ือขอ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   7. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง 
สพท. 
   8. สพท.จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา 
   9. สพท.ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงาน ศธจ. 
   10. ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและ
จัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 6(2) 
   11. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
   12. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตาม มติ กศจ. 
   13. ศธจ. ส่งค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 
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   14. สพท.แจ้งค าสั่งไปยังกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง สถานศึกษาในสงกัด และสพท.ที่เกี่ยวข้องที่มี
ข้าราชการครูได้นับการพิจารณาแต่งตั้ง(ย้าย)ทราบ 
   15. ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด
ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่งามรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ยัง
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้าย ภายใน  15 วัน นับแต่งวันทีร่ับทราบค าสั่ง และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ 
  16. ให้สถานศึกษา (กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด
ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้นสังกัด  
เพ่ือให้ส่งต่อ ไปยัง สพท.แห่งใหม่ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้ายภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง  
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Flow chart แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาแจ้งความต้องการวิชาเอก 
1.แบบส ารวจความต้องการวิชาเอก 
2.มติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประชาวสัมพันธ์ ณ สพท.และเว็บไซต์ 

1.สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 
2.ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความส าคัญ
จ าเป็นของสถานศึกษา (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
       (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ. 15 วันท าการ) 

6 



 
 
 

 

  4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. 

 

 

 

 

 

 

 

  6.  

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
3.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการระบุ
วิชาเอกท่ีต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็น 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย
ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
ย้ายพร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 

ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ
เพื่อขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจาณา 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ 

ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง สพท. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งข้อมูลตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงาน ศธจ. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เชิญ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.พิจารณา

(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย 
(ระยะเวลารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 
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ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัด) 

1.ออกค าสั่งย้ายตามมติ กศจ. 
 2.ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. 
(ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.ส่งค าสั่งย้ายให้สถานศึกษาทราบ 
    2.แจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
   3.ส่งค าสั่งย้ายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง 
     (ระยะเวลา 1 - 5 วัน) 

สถานศึกษา 
(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ที่รับย้าย และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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สถานศึกษา 
(กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้านสังกัด เพ่ือส่งต่อ 
ไปยัง สพท.แห่งใหม่ และส่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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       บทที่ 4 
      ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
  ข้อสรุป 
    ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อถือปฏิบัติ และเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
บริบทการบริหารบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
   1. ก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องที่ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ปีละ 1 ครั้ง 
 ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ พร้อมปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด (กรณีย้ายปกติ ) โดยให้ยื่นค าร้อง
ขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
   2. ก าหนดให้ สพฐ. เป็นผู้พิจารณาก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อให้ กศจ. หรือ อกศจ. สามารถน าไปใช้ในการ
พิจารณาย้ายได้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ก าหนดให้ส าหรับพิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยให้พิจารณาย้ายๆ
ได้ปีละสองรอย รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 
กันยายน – 15 ตุลาคม 
   4. ก าหนดให้ อกศจ.เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง 
   5. ก าหนดให้ กศจ. พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาในห้วงเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
   6. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป 
   7. ก าหนดให้การย้ายทุกกรณี  สถานศึกษาที่จะรับย้ายต้องมีอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการ
สอนไม่เกินเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และต้องน าเสนอ อกศจ.กลั่นกรองก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
   8. ก าหนดให้ อกศจ. กลั่นกรองและจัดล าดับที่ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเหตุผล โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 
   9. ก าหนดให้การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อค าร้องได้รับการ
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 
   10. ก าหนดให้การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ สพท. ที่จะพิจารณาเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
อาจพิจารณาจากค าร้องหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรตรวจรายละเอียดค าร้องขอย้าย คุณสมบัติ พร้อมเอกสาร /หลักฐานขอผู้ขอย้าย ด้วยความละเอียด
รอบคอบ และถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. ควรตรวจสอบ/จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายโดยองค์คณะกรรมการ 
  3. ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตัวชี้วัดการประเมิน ที่ สพฐ.ก าหนด 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้เข้าใจอย่างชัดเจน การด าเนินการนอกเหนือกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต้อผู้ขอย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ คณะกรรมการ และระบบบริหารงานบุคคล 
  4. ควรให้ กศจ. แต่ละที่อนุมัติเป็นหลักการให้ส่งค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กรณี
ขอย้ายไปต่างจังหวัด เพ่ืออ านวยความสะดวก และให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสาร 
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ภาคผนวก ก 

(กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันที่ยื่นค าร้องขอย้าย........................................  พ.ศ.2565          สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5                ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกลุ………………………………….............................……ต าแหน่ง…….…...……วิทยฐานะ…………………………
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งเลขที่………….….....................โรงเรียน……………….…………….………………………………………………….. 
อ าเภอ..............................................................สพป./สพม........................................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ…….....….….ขั้น…….............................……บาท (อัตราเงินเดือน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4) 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................. 

ขอย้าย         ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา            จังหวัด..............................................................           

                    ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา               จังหวัด .............................................................                              

 กรณี             ปกติ                                    พิเศษ  กรณี.........................................................          

                    เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที…่..…เดือน….……………พ.ศ. ………….... 
๒.- คุณวุฒิ(ปรญิญาเอก)....................................... 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....……………. 
    วิชาโท...............................................................  
.-  คุณวุฒิ(ปริญญาโท)........................................... 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....…………… 
    วิชาโท.............................................................. 
  .- คุณวุฒิ(ปรญิญาตรี)........................................ 
    สาขาวิชา/วิชาเอก…………………….....…………… 
    วิชาโท.............................................................. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 
๓. ความรู้ความสามารถ…….…………..…....……….. 
   ……………………………………………………….……… 
   ……………………………………………………….……… 
๔. ประสบการณ…์………………………………….……. 
   …………………………………………...………….……… 
   ……………………………………………………….……… 
๕. คู่สมรสช่ือ…………………………….………..……..… 
   อาชีพ…………………………………………..…….…... 
   ที่ท างาน……………………..………….………..……… 
   ต าบล………………………..………………….………… 
   อ าเภอ………..…………จังหวัด……………………… 

ข้อมูลอื่น ๆ  
๑. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย 
   ภาคทัณฑ์   ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
    ตักเตือน                   ภาคทัณฑ ์
    พักใช้ใบอนุญาต        เพิกถอนใบอนุญาต 

๒. สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 

      กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภยั 
      มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
      ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
      ยากล าบากในการเดินทาง 
      ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ 
          เขตพื้นท่ีการศึกษา..............................ก.ม. 
      อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
          ................................................................... 
          ................................................................... 
          ................................................................... 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี 
 ให้ระบุสถานท่ีขอย้าย  โดยเรียงล าดับ          
ตามความประสงค์ (ขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว) ดังนี ้
๑.หน่วยงานทางการศึกษา 

(๑) ร.ร.………………..……………………………… 
อ าเภอ.................................................... 

         สพม/สพป.........……………………………… 
(๒) ร.ร.………………..……………………………… 

อ าเภอ.................................................... 
         สพม/สพป.........……………………………… 

(๓) ร.ร.………………..……………………………… 
อ าเภอ.................................................... 

         สพม/สพป.........……………………………… 
(๔) ร.ร.………………..……………………………… 

อ าเภอ.................................................... 
         สพม/สพป.........……………………………… 

๒. ถ้าไม่ได้ตามระบ ุ
   ..........(๑) ขอระงับการย้าย 
   ..........(๒) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสังกัด              
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
........................................................................ 
กรณไีด้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ ๑  
และข้อ ๒(๒) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

เหตุผลการขอย้าย 
กรณีปกติ   

    ระบุ...................................................................... 
.................................................................................. 
................................................................................. 
.................................................................................  
................................................................................. 
................................................................................. 
         กรณีพิเศษ  
     ระบุ................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
............................................................................. 

          ๓.  กรณเีพื่อความเหมาะสมและประโยชน์
ของทางราชการ 
ระบุ........................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
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 ๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี…………………..…………… 
   หมู่ที…่……….ต าบล…………………………………… 
   อ าเภอ……………………………………….…………… 
  จังหวัด………………………………………..…………… 
๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว……………………..………. 
   หมู่ที…่……….ต าบล…………………………………… 
   อ าเภอ……………………………………….…………… 
  จังหวัด………………………………………..…………… 
  หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได ้
  ......................................................................... 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการต าแหน่ง…………………………… 
    สถานศึกษา....…………………………………………… 
   สังกัด……………………………………………………. 
   ตั้งแต่วันท่ี…...เดือน………..…….พ.ศ. …………. 
๒. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………………….. 
    สถานศึกษา…………………….............…………… 
   สังกัด……………………………….…………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี…...เดือน………..…….พ.ศ. …………. 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด……………………ปี 
   …………………………เดือน…………….…………วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
       ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเตม็เวลา 
       อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
   ระดับ………………………….……………………….… 
   สถาบัน........................................................... 
   ตั้งแตว่ันท่ี……….เดือน……………...พ.ศ. ……….... 

๓. ปัจจบุันช่วยปฏิบัติราชการที่  

 โรงเรียน………………………..……………………………. 
  อ าเภอ……………………..….……………………….…… 
  สพป.………………………………………..……………… 
     ……………………………………………………………. 
  ตั้งแต่วันท่ี………..เดือน………………พ.ศ………...… 
  ด้วยเหตุผล……………………………..…………………. 
  ............…………………………………….………………. 
  ............…………………………………….………………. 
  …………………………………………………….……….…. 
4.  รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึง 
ความรู้ความสามารถ 
  4.1.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
4.2.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
4.3.................................................................. 
........................................................................... 
........................................................................... 
 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสบัเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………………..………………… 
เลขประจ าตัวประชาชน 
 
ต าแหน่ง…………………วิทยฐานะ……………..……… 
ต าแหน่งเลขที…่…………….……อันดับ……….……… 
ขั้น…………………..……………….บาท 
สถานศึกษา.......................…………………………… 
อ าเภอ………………………………………………………… 
สังกัด……………………………..…………………………… 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาทุกฉบับ) 
  ส าเนา ก.พ. ๗  หรือ ส าเนา ก.ค.ศ. ๑๖ 
  ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
  ส าเนาใบส าคญัการสมรส 
  ใบรับรองแพทย ์
  บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
  บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
  อื่น ๆ ระบุ………………………………………….. 

    ………………………………………………………... 
    ………………………………………………………... 
    ………………………………………………………... 
    …………………………………………………..…... 

 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
        
……………………………………………………........... 
 ……………………………………………………........... 
....................................................................... 
หากขา้ราชการครูรายน้ี ได้รับการพจิารณาย้าย  
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก.......................... 
.........................................................ทดแทน 

ลงช่ือ                      ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 (…………………………………….….) 

ต าแหน่ง……………………..……………………… 
วันท่ี.......เดือน........................พ.ศ.............. 
 
………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 
……………………………………………………........... 

   ลงช่ือ 
    (………………………………………..) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
................................................................... 
.................................................................. 
วันท่ี.............เดือน......................พ.ศ........ 

 หมายเหตุ  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
               ปรับแบบค าร้องขอย้ายไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 

  

ขอรับรองว่าข้อมูลถกูต้องและเปน็ความจริง 

ลงช่ือ……………………...........................................………………….ผู้ขอยา้ย 
(………………………...................................…………………) 

วัน….....…….เดือน………...........................……….พ.ศ. …………….. 



รายละเอียดการจัดส่งเอกสารการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2565 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

1. แบบค าร้องขอย้ายตามแบบที่ กคศ. ก าหนด  
  1.1  กรณีขอย้ายภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 5    จ านวน  2  ชุด 
  1.2  กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา      จ านวน  3  ชุด 
2. ส าเนา ก.พ.7 ที่ข้อมูลเป็นปัจจุบันและรับรองส าเนาถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียนประวัติ 
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีได้รับวุฒิสูงสุดเพิ่มที่ยังไม่ขอเพ่ิมวุฒิใน ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  
ให้แนบส าเนาปริญญาบัตรด้วย (แนบตามจ านวนค าร้องขอย้าย) 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (แนบตามจ านวนค าร้องขอย้าย)       
4. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แนบตามจ านวนค าร้องขอย้าย) 
5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
6. ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ ที่ส่งค าร้องขอย้ายให้แจ้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับ   
แต่งตั้งให้มีวิทยฐานะด้วยว่า สาขาใด (ในค าร้องขอย้าย) 
7. เอกสารรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ โดยให้จัดเรียงเอกสารตามแบบ 
การจัดเรียงเอกสารให้ครบทุกองค์ประกอบพร้อมระบุเลขหน้าด้วย (แนบตามจ านวนค าร้องขอย้าย)  
8. การยื่นค าร้องขอย้ายให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวเท่านั้น   
9. ใหข้้าราชการครูที่ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
ระหว่างวันที่ 7 - 27 มกราคม 2565 (15 วันท าการ) และให้สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
การพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู /ระบวุิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการของสถานศึกษา  
ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
10. ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย หากไม่ขัดข้องต่อหลักเกณฑ์ของ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงส่งค าร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ขอย้าย เพ่ือสพป.ขอนแก่น เขต 5 จะด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

หมายเหตุ  1.เอกสาร ข้อ 1 - 5 เย็บมุมรวมกับหนังสือน าส่ง  
        2.กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ (การส่งเอกสารให้ดูประกาศของเขตนั้นๆ)  
        3.การยื่นค าร้องขอย้ายให้ตรวจสอบและด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเคร่งครัด 
        4.การยื่นค าร้องขอย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติงานในต าแหน่งครูสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้ายและไม่อยู่ระหว่าลาศึกษาต่อ 
เต็มเวลา 
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บทที่ 4   ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ          12 
ภาคผนวก ก  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ภาคผนวก ข  รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชกาครู 
   และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

       บทที่ 1  
       บทน า 

ความเป็นมา    

   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 53,57,59 และมาตรา 133 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19 /2560           
สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการประกอบกับประกาศ
การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษากระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัย
คณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 
0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือถือปฏิบัติและ เนื่องจากในปัจจุบันได้มี
การเปลี่ยนแปลงบริบทบริหารงานบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงาน
บุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง    
กับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

  การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู ให้ด ารง
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง 
หรือการย้ายโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเรียบ
เรียงจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู 
   2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
   2. ท าให้ผู้ปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่มีความสนใจ มีความรู้ ความเข้าใจ     
ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ถูกต้อง 
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       บทที่ 2  
      กฎหมายและระเบียบ 

   การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ต้องอาศัยกฎหมาย
ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
   1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547                  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 57 การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมาย   
ว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นั้นอาจถูกเปลี่ยนต าแหน่งหรือย้ายตามวรรคหนึ่งได้ 
   มาตรา 59 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
การศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาอนุมัติแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นต่อไป 
    ... 
   หลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   1. มาตรา 133 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤาฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออก กฎข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติกาตามพระราชบัญญัตินี้ให้น า    
พระราชกฤษฎีกา ก.พ.กฎ ก.ค. มติก.พ. มติก.ค. มติคณะรัฐมนตรีระเบียบ มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง หรือกรณี 
ก.ค. หรือ ก.พ. ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ก.ค.ศ. มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด 
   ในกรณีที่การด าเนินการในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมาย ก.ค.ศ.     
ถ้ายังมิได้มีกฎ ก.ค.ศ. ในเรื่องนั้นและไม่อาจน าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้ให้ ก.ค.ศ. ชั่วคราว ซึ่งท าหน้าที่   
ก.ค.ศ. มีมติก าหนดการในเรื่องนั้นเพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้ 
   2. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 
    ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
    (1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53(3) หรือ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2)      
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ.เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
   3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู              
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่      
28 ธันวาคม 2559) 
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   4. การจัดล าดับอาวุโสในราชการ (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว22 ลงวันที่ 30 
กรกฎาคม 2555) 
   5. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/53 ลงวันที่ 29 
มกราคม 2561) 
    6. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
    ข้อ 6 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานคร ตาม ข้อ 13 ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 รวมถึงการย้าย เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ก่อนที่จะเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และการย้าย ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการบรรจุ
แต่งตั้ง และการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ทุกต าแหน่ง 
    7. หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 ลงวันที ่5 ธันวาคม 2564  เรื่อง การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ.2565   
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       บทที่ 3  
      ขั้นตอนการด าเนินการ 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม
หนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559) จึงก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จึงด าเนินกาตามปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1. สพท.ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและสาขาวิชาเอกท่ีต้องการของแต่
ละสถานศึกษา ณ สพท.และเว็บไซด์ สพท. ให้ข้าราชการครูทราบ ข้อมูลประกอบด้วย   
         1.1 สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดของสถานศึกษา 
         1.2 ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 
   2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
   3. สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา
ส่งไปยัง สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย 
   4. กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 
    - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
   5. กรณีย้ายไปต่างจังหวัด 
    - สพท.ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและพิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
   6. สพท. ที่รับย้าย ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพ่ือขอ
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   7. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยัง 
สพท. 
   8. สพท.จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณา 
   9. สพท.ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงาน ศธจ. 
   10. ศธจ.เชิญ ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและ
จัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เรื่องค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2560 ข้อ 6(2) 
   11. ศธจ. เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
   12. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง ตาม มติ กศจ. 
   13. ศธจ. ส่งค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ไปยัง สพท.ที่เกี่ยวข้อง 

 

4 



 
 
 

 
   14. สพท.แจ้งค าสั่งไปยังกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง สถานศึกษาในสงกัด และสพท.ที่เกี่ยวข้องที่มี
ข้าราชการครูได้นับการพิจารณาแต่งตั้ง(ย้าย)ทราบ 
   15. ให้สถานศึกษา(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด
ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่งามรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ยัง
สถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้าย ภายใน  15 วัน นับแต่งวันทีร่ับทราบค าสั่ง และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ 
  16. ให้สถานศึกษา (กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชการครูในสังกัด
ทราบ พร้อมทั้งให้ส่งมอบงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย ส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้นสังกัด  
เพ่ือให้ส่งต่อ ไปยัง สพท.แห่งใหม่ และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ที่รับย้ายภายใน 15 วัน  
นับแต่วันที่รับทราบค าสั่ง  
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Flow chart แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส ารวจความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 

 สถานศึกษาแจ้งความต้องการวิชาเอก 
1.แบบส ารวจความต้องการวิชาเอก 
2.มติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประชาวสัมพันธ์ ณ สพท.และเว็บไซต์ 

1.สภาพอัตราก าลังข้าราชการครู ขาด/เกิน ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
ของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 
2.ต าแหน่งว่างของสถานศึกษา โดยระบุความต้องการครูตามความส าคัญ
จ าเป็นของสถานศึกษา (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย 
ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
       (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ. 15 วันท าการ) 
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สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.แบบค าร้องขอย้าย 
2.เอกสารประกอบการพิจารณาย้าย 
3.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการระบุ
วิชาเอกท่ีต้องการทดแทนตามความต้องการจ าเป็น 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้าย 
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย
ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

กรณีขอย้ายไปต่างจังหวัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ตรวจสอบและ
พิจารณา รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา
ย้ายพร้อมมติ กศจ.ส่งไปยัง สพท.ที่รับย้าย 
  (ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

7 



 
 
 

 

  7.  

 

 

 

 

 

 

 

  8. 

 

 

 

 

 

 

  9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 

ส่งข้อมูลพื้นฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ
เพื่อขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ.พิจาณา 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ 

ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยัง สพท. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่งข้อมูลตามองค์ประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงาน ศธจ. 
(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เชิญ ผอ.สพป./สพม.ทุกเขตในจังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ.พิจารณา

(ระยะเวลาก่อนวันที่เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย) 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

เสนอ อกศจ./กศจ.พิจารณาอนุมัติย้าย 
(ระยะเวลารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 

รอบท่ี 2 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 
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ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
(ศึกษาธิการจังหวัด) 

1.ออกค าสั่งย้ายตามมติ กศจ. 
 2.ส่งค าสั่งย้ายให้ สพท. 
(ระยะเวลาตามปฏิทิน สพฐ.) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   1.ส่งค าสั่งย้ายให้สถานศึกษาทราบ 
    2.แจ้งค าสั่งให้กลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 
   3.ส่งค าสั่งย้ายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก่ียวข้อง 
     (ระยะเวลา 1 - 5 วัน) 

สถานศึกษา 
(กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ที่รับย้าย และรายงานให้ สพท.ต้นสังกัดทราบ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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สถานศึกษา 
(กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

1.แจ้งค าสั่งย้ายให้ข้าราชกการครูในสังกัดทราบ 
2.ให้ข้าราชการครูส่งมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เรียบร้อย 
3.ให้สถานศึกษาส่งตัวข้าราชการครูไปยัง สพท.ต้านสังกัด เพ่ือส่งต่อ 
ไปยัง สพท.แห่งใหม่ และส่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังสถานศึกษาแห่งใหม่ 
(ระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง) 
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       บทที่ 4 
      ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
  ข้อสรุป 
    ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อถือปฏิบัติ และเนื่องจากในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลง
บริบทการบริหารบุคคล ก.ค.ศ.จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 
   1. ก าหนดให้ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องที่ ก.ค.ศ.ก าหนดได้ปีละ 1 ครั้ง 
 ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ พร้อมปฏิทินที่ สพฐ.ก าหนด (กรณีย้ายปกติ ) โดยให้ยื่นค าร้อง
ขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน 
   2. ก าหนดให้ สพฐ. เป็นผู้พิจารณาก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่ในการประเมินตามองค์ประกอบ
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู เพื่อให้ กศจ. หรือ อกศจ. สามารถน าไปใช้ในการ
พิจารณาย้ายได้อย่างชัดเจน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   3. ก าหนดให้ส าหรับพิจารณาย้ายได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน โดยให้พิจารณาย้ายๆ
ได้ปีละสองรอย รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 
กันยายน – 15 ตุลาคม 
   4. ก าหนดให้ อกศจ.เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง 
   5. ก าหนดให้ กศจ. พิจารณาย้ายพร้อมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษาในห้วงเวลาที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
   6. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป 
   7. ก าหนดให้การย้ายทุกกรณี  สถานศึกษาที่จะรับย้ายต้องมีอัตราก าลังข้าราชการครูสายงานการ
สอนไม่เกินเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และต้องน าเสนอ อกศจ.กลั่นกรองก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
   8. ก าหนดให้ อกศจ. กลั่นกรองและจัดล าดับที่ผู้ยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเหตุผล โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงประโยชน์ที่ราชการจะได้รับเป็นส าคัญ 
   9. ก าหนดให้การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อค าร้องได้รับการ
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 
   10. ก าหนดให้การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ สพท. ที่จะพิจารณาเสนอ อกศจ.พิจารณากลั่นกรองการย้ายก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย
อาจพิจารณาจากค าร้องหรือไม่ก็ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรตรวจรายละเอียดค าร้องขอย้าย คุณสมบัติ พร้อมเอกสาร /หลักฐานขอผู้ขอย้าย ด้วยความละเอียด
รอบคอบ และถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
  2. ควรตรวจสอบ/จัดท าข้อมูลผู้ขอย้ายโดยองค์คณะกรรมการ 
  3. ควรศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ตัวชี้วัดการประเมิน ที่ สพฐ.ก าหนด 
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ให้เข้าใจอย่างชัดเจน การด าเนินการนอกเหนือกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่อาจ
ส่งผลกระทบต้อผู้ขอย้าย เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการ คณะกรรมการ และระบบบริหารงานบุคคล 
  4. ควรให้ กศจ. แต่ละที่อนุมัติเป็นหลักการให้ส่งค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา กรณี
ขอย้ายไปต่างจังหวัด เพ่ืออ านวยความสะดวก และให้เกิดความรวดเร็วในการจัดส่งเอกสาร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 



 
 
 

 

 

 

 
ภาคผนวก ก 

(กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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(รายละเอียดตัวชี้วัด) 
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