การย้ ายผู้บริหารสถานศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้จัดทาคู่มือ
ปฏิบัติงาน เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หากมีข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ทราบ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้มีความ
ถูกต้องครบถ้วนและมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป

ยมลพร หมื่นสาย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
พฤษภาคม 2562
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1. ชื่องำน (กระบวนงำน) : กำรย้ำยและแต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด (ผู้บริหารสถานศึกษา)
3. ขอบเขตของงำน
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึ กษาอื่นภายในเขตพื้นที่
การศึกษาหรือต่างเขตพื้นที่การศึกษา โดยการย้ายไปดารงตาแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลต้องได้รับ
อนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย และให้คณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กศจ. ด้วย และ เมื่อ กศจ. พิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอานาจตาม
มาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป
4. คำจำกัดควำม
กำรย้ ำ ย หมายถึ ง การย้ ายและแต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ไปด ารงต าแหน่ ง เดิม ในหน่ว ยงาน
การศึกษาอื่น ทั้งการย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา
5. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
5.1 ประชาสัมพันธ์ตาแหน่งว่าง และแจ้งการส่งคาร้องขอย้าย
5.2 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคาร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบ และระยะเวลา ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
5.3 สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ขอย้ายส่งคาร้องไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.4 การขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา /ต่างจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมคาร้อง
ของผู้ขอย้าย เสนอ กศจ. เพื่อขออนุมัติก่อนส่งคาร้องขอย้าย ไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง
5.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมคาร้องผู้ขอย้ายทั้งภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และจากต่างเขตพื้น ที่การศึกษาจั ดทาบั ญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ ขอย้ายส่ งไปขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอย้าย
5.6 เจ้าหน้าที่จดั ทาบัญชีผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ศักยภาพตามองค์ประกอบตัวชี้วัดที่กาหนด
5.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นาของผู้ขอย้าย
ทุกราย และแจ้งผู้ขอย้ายนาเสนอวิสัยทัศน์ด้วยตัวเองในวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
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5.8 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อมูลการย้ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาจากบัญชีสรุป
และคาร้องขอย้ายประกอบกัน
5.9 นาผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทาข้อมูลการย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ กศจ.เพื่อพิจารณาอนุมัติย้าย
5.10 ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ออกคาสั่งย้ายและแต่งตั้ง และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

ผู้ขอย้ ำย ยื่นคำร้ องผ่ำน
ผู้บงั คับบัญชำตำมลำดับ

นำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ให้ ควำมเห็น

สพท.ขอควำมเห็นจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำที่รับย้ ำย

สพท. รวบรวมคำร้ อง
และจัดทำข้ อมูล

คณะกรรมกำรประเมินศักยภำพและ
วิสยั ทัศน์ ของผู้ขอย้ ำย

คณะกรรมกำรจัดทำข้ อมูลกำรย้ ำย
ระดับเขตพื ้นที่ ก่อนนำเสนอ กศจ.

ผู้มีอำนำจตำมมำตรำ 53
มีคำสัง่ ย้ ำยและแต่งตัง้

แจ้ งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
ส่งสำเนำให้ ก.ค.ศ./สพฐ.

เสนอ กศจ. พิจำรณำอนุมตั ิ
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7. เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
7.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
7.2 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.3 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.4 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.5 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง
หลั กเกณฑ์และวิธีการย้ ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้ บริหารสถานศึก ษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.6 หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7.7 คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
8.ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ
8.1 การยื่นคาร้องขอย้าย ให้ระบุขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือต่างเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
8.2 การยื่นคาร้องขอย้าย กรณีตาแหน่งว่างภายหลังการย้ายครั้งแรกให้ประกาศเป็นตาแหน่งว่าง
ผู้ยื่นคาร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม แต่ไม่ได้ระบุโรงเรียนที่ประกาศเป็ นตาแหน่งว่าง ให้เพิ่มเติมคาร้อง
ขอย้ายได้ หรือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นคาร้องขอย้ายให้ยื่นคาร้องขอย้ายใหม่ได้ในโรงเรียนที่ประกาศเป็นตาแหน่งว่างเท่านั้น
8.3 คณะกรรมการจัดทาข้อมูลการย้ายระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ กศจ. ต้องพิจารณาการย้าย
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษาในคราวเดียวกัน
8.4 ให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอจานวนตาแหน่งว่างให้ กศจ. พิจารณากาหนดสัดส่วน
จานวนตาแหน่งว่างที่จะใช้รับย้ายและที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกให้ใกล้เคียงกัน
...........................................

