
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565
และที่แก้ไขเพิ่ม ตามหนังสือ 0206.4/ 28 ลว. 5 มกราคม 2566)

ส านักงาน ก.ค.ศ.



การย้ายกรณีปกติ

การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

การย้ายกรณีพิเศษ

ส านักงาน ก.ค.ศ.



ผู้ประสงค์ขอย้าย 

ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามวันเวลาที่ก าหนด 

กรณีขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ สพท. ต้นทาง ส่งค าร้องขอย้าย 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาถึง สพท. ปลายทาง 
และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏทิินที่ก าหนด 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมี
อัตราก าลังสายงานการสอน

ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย 
(กรณีอนุมัติ)

การย้ายกรณีปกติสพฐ. ก าหนดปฏิทินการย้ายในแต่ละปี

❖ ก าหนดให้ยื่นค าร้องครั้งที่ 1 เป็นเวลา 15 วันท าการ 
ในเดือนมกราคม 
ใช้พิจารณารอบวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย.
(ได้ครูก่อนเปิดเทอม 1 วันท่ี 16 พ.ค.)

❖ ก าหนดให้ยื่นค าร้องครั้งที่ 2 เป็นเวลา 15 วันท าการ 
ในเดือนกรกฎาคม 
ใช้พิจารณารอบวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
(ได้ครูก่อนเปิดเทอม 2 วันท่ี 1 พ.ย.)

สพท. 
ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ถ้าขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้าย 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้าย จัดล าดับ
ด าเนินการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ส านักงาน ก.ค.ศ.

 อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่รับย้าย) เป็นผู้พิจารณาย้าย 

โดยในแต่ละรอบ สามารถพิจารณาย้ายได้หลายครั้ง และ 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป

สพท. จัดท าข้อมูล ตามองค์ประกอบ
การประเมินการย้าย



ผู้ประสงค์ขอย้าย ที่มีเหตุผลและความจ าเป็น 
ยื่นค าร้องขอย้าย + ความเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐาน

** ยื่นค าร้องได้ตลอด/ระบุอ าเภอในเขตพื้นที่
การศึกษานั้น**

กรณีขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา  
ให้ สพท. ต้นทาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ก่อนส่งค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็น

คณะกรรมการสถานศึกษา และมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา ถึง สพท. ปลายทาง

สพท. ปลายทาง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณา
สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย แล้วจึงขอความเห็นจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาทีจ่ะให้ผู้นั้น
ไปด ารงต าแหน่ง สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมี

อัตราก าลังสายงานการสอน
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย 
(กรณีอนุมัติ)

การย้ายกรณีพิเศษ  

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
❖ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือ

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
❖ ความเห็นและค ารับรองขอผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้น

สพท. 
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ถ้าขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้พิจารณาสถานศึกษา
ที่จะใช้รับย้าย แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่จะให้ผู้นั้นไปด ารงต าแหนง่

คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ด าเนินการกลั่นกรอง

และตรวจสอบความถูกต้อง

ส านักงาน ก.ค.ศ.

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา (ที่รับย้าย)
เป็นผู้พิจารณาย้าย

ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็น
ต้องได้ย้ายเสมอไป

รับค าร้องแล้ว ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน



❖ การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  

มี 3 กรณี



เมื ่อสถานศ ึกษาใด  จ า เป ็นต ้อ ง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นพิเศษ

มีความรู้ มีความสามารถ

มีประสบการณ์
มีวิชาเอกตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา

1. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

สพท. พิจารณาย้าย....ผู้ที่ 

คณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้าย ด าเนินการกลั่นกรอง 
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น

อ.ก.ค.ศ. 
เขตพื้นที่การศึกษา

พิจารณาย้าย

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53
ออกค าสั่งย้าย 
(กรณีอนุมัติ)

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด



กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ข้าราชการครูผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค

สพท. ตรวจสอบข้อเท็จจริง

น าเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย พิจารณา 
ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาย้าย โดยค านึงถึง ......

➢ ความเหมาะสม

➢ ประโยชน์ของทางราชการ

➢ ความเป็นธรรมของผู้ถูกย้ายด้วย

2. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอน
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด



เมื่อสถานศึกษาใด มีอัตราก าลัง
เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และเป็นต าแหน่งที่มี
คนครอง

3. การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา 

ส านักงาน ก.ค.ศ.

สพท. เสนอ ... คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
ด าเนินการกลั่นกรอง เพื่อพิจารณา

ให้ย้ายโดยการตัดโอนฯ

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณาย้าย โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงนโยบายและเงื่อนไข
ของ สพฐ. ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ด้วย

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53
ออกค าสั่งย้าย 
(กรณีอนุมัติ)

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด



หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
และที่แก้ไขเพิ่ม ตามหนังสือ 0206.4/ 26 ลว. 5 มกราคม 2566)

ส านักงาน ก.ค.ศ.



การย้ายกรณีปกติ

การย้ายกรณีพิเศษ

การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

ส านักงาน ก.ค.ศ.



ผู้ประสงค์ขอย้าย ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 
1-15 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

กรณีขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา 
ให้ สพท. ต้นทาง ส่งค าร้องขอย้าย 
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 

มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ถึง สพท. ปลายทาง
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีเดียวกัน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณา 

❖ ก าหนดสัดสว่น

❖ พิจารณาย้าย

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย 
(กรณีอนุมัติ)

การย้ายกรณีปกติ 

สพฐ. ก าหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัด
ในการประเมินศักยภาพ

สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ถ้าขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษาให้ขอความเห็น
จากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้าย 

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง

คณะกรรมการกลัน่กรองการย้าย 
ตรวจสอบข้อมูล

ประเมินศักยภาพ และจัดล าดับ  

ส านักงาน ก.ค.ศ.

การพิจารณาย้าย
1. ให้พิจารณาย้าย ประเภทเดียวกัน ขนาดเดียวกัน+ใกล้เคียงกัน

(ภายในเขต/ต่างเขตพร้อมกัน ก่อน)
2. หากมีต าแหน่งว่างเหลอื ให้พิจารณาย้าย ข้ามขนาด 

ในประเภทเดียวกัน ได้ตามล าดับ (ภายในเขต/ต่างเขตพร้อมกัน)
3. หากมีต าแหน่งว่างเหลอือีก ให้พิจารณาย้าย ต่างประเภท 

(ขนาดเดียวกัน+ใกล้เคียงกัน) *พิจารณาข้ามขนาดไม่ได้

สพท. จัดท าข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบ

การพิจารณาย้าย



การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ มี 2 ประเภท

ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มี 2 กลุ่ม 

ส านักงาน ก.ค.ศ.



เป็นสถานศึกษาที่  อ .ก .ค .ศ .  เขตพื้นที่
การศึกษา พิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขของสถานศึกษาที่รับย้าย
คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ 
และประสบการณ์เหมาะสม

**สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องมี
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ 
หรือมีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่คาดว่าจะว่าง

ประวัติ สมรรถนะ

ผลงาน ศักยภาพ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาจาก

กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป

ส านักงาน ก.ค.ศ.

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพ โดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน



ประวัติ สมรรถนะ

ผลงาน ศักยภาพ

ได้รับ Incentives

• เป็นสถานศึกษาที่ตั้ งอยู่ ในพื้นที่ สู ง
ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัย
หรือชายแดน ตามที่ส่วนราชการก าหนด 

• เป็นสถานศึกษาขนาดกลางหรือขนาดเล็ก 
ที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

• เป็นสถานศึกษาที่ส่วนราชการ
ก าหนดให้ต้องมีการพัฒนาคณุภาพเป็น
พิเศษ

วิธีการสรรหา

• ทาบทามผู้บริหารที่มีความสามารถสูง 
และมีผลงานเป็นท่ีประจกัษ์

• พิจารณาจาก Portfolio

สถานศึกษาที่ใช้รับย้าย 
ต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการเสนอชื่อ

• เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ 
ศักยภาพ และประสบการณ์เหมาะสม

• เป็นผู้มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ ย้อนหลัง 
3 ปี ติดต่อกัน

กลุ่ม 2 การย้ายผู้อ านวยการสถานศกึษา เพื่อพัฒนาคณุภาพการศกึษาในสถานศึกษา 
ที่มีสภาพความยากล าบากในการจัดการศึกษา

ส านักงาน ก.ค.ศ.

**สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องมี
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างอยู่ 
หรือมีต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่คาดว่าจะว่าง

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาคุณภาพ โดยความ
เห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
ได้ตลอดปี



ประเภทที่ 2 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

พิจารณาย้ายไปในสถานศึกษา
ประเภทเดียวกัน 
ขนาดเท่าเดิม 

หรือขนาดเล็กกว่าเดิมเท่าน้ัน

เมื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ มีข้อมูลชัดเจน

ว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำมีปัญหำในกำร
บริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำจริง ให้สรุป
ข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารหลักฐาน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรย้ำย 
ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่กำรศึกษำ 
พิจำรณำ

กรณีเกิดปัญหา
ในสถานศึกษา
ที่ส่งผลกระทบ

ต่อกำรบริหำรจัดกำร และมี
ควำมจ ำเป็นต้องย้ำยผู้บริหำร
ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ เ พื่ อ เ ป็ น ก ำ ร
แก้ปัญหำนั้น จะต้องปรากฏ
ข้อ เท็จจริ งว่ ำ  หำกให้ผู้ นั้ น
ปฏิบัติหน้ ำที่ ในสถำนศึกษำ
ต่อไป จะเป็นปัญหำอุปสรรค
ในกำรจัดกำรศึกษำ

ส านักงาน ก.ค.ศ.



การย้ายกรณีพิเศษ

ให้ด ำเนินกำรย้ำยเช่นเดียวกับวิธีกำรย้ำย
กรณีปกต ิ โดยอน ุโลม โดยไม ่ต ้องมี
กำรประเม ินศ ักยภำพของผู ้ประสงค์
ขอย้ำย

การพิจารณาย้าย

• กำรย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต 
• กำรย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง 
• กำรย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ 

คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง

การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่

ส่งค ำร้องได้เมื่อมีเหตุผลควำมจ ำเป็น
ตำมหลักเกณฑ์ ได้ตลอดปี

ส านักงาน ก.ค.ศ.



หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่ง
เพื่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ยกเลิก

การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งฯ ว  24/2548 ,ว  7/2551

หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลงัฯ ว  19/2555

การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังฯ ว 17/2563

เฉพาะ  สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ยกเว้น  สถานศึกษา สังกัด สอศ. / กศน. / สศศ. / รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณร์าชวิทยาลัย



หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่ง
เพื่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564

และที่แก้ไขเพิ่ม ตามหนังสือ 0206.4/ 29 ลว. 5 มกราคม 2566)

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.



ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

3. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งการปรับปรุงต าแหน่ง/การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน

2. อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา
พิจารณา

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค านวณอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ว 23/2563 และ ว 29/2565)

การด าเนินการ



ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

1. การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง

เงื่อนไข “ด าเนินการได้ในสถานศึกษานั้น” เท่านั้น
มี 5 กรณี ดังนี้

การพิจารณาของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 



ครูผู้ช่วย 
ที่ว่าง ครู 

ครู 
ที่ว่าง ครูผู้ช่วย 

ครูผู้ช่วย 
ที่ผู้ด ารงต าแหน่งผ่าน

การเตรียมความพร้อมแล้ว

เป็น

เป็น

เป็น ครู 

เป็น
สายงานบริหารสถานศึกษา

ที่ว่างเกินเกณฑ์

ปรับปรุง

สายงานการสอน
ที่ว่างและเกินเกณฑ์ รอง.ผอ.รร. เป็น

สายงานการสอน 



ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

2. การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน

มี 2 กรณี ดังนี้
➢ กรณีตัดโอนฯ ได้ “ภายในเขตพื้นที่การศึกษา”
➢ กรณีตัดโอนฯ ได้ “ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและ

ต่างเขตพื้นที่การศึกษา”



การตัดโอนได้ “ภายในเขตพื้นที่การศึกษา” มี 3 กรณี ดังนี้

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

1. ตัดโอนฯ “สายงานการสอน” เกินเกณฑ์ “สายงานการสอน” ต่ ากว่าเกณฑ์

ไปก าหนดเป็น

2. ตัดโอนฯ “สายงานการสอน” 

➢ “รองผู้อ านวยการสถานศึกษา” ในสถานศึกษาที่มี
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ หรือ

➢ ต าแหน่งในสายงานบริหาร (กรณีมีผู้ด ารงต าแหน่ง
สอบคัดเลือกได้)

ไปก าหนดเป็น

3. ตัดโอนฯ “สายงานบริหารสถานศึกษา” เกินเกณฑ์ “สายงานการสอน” ต่ ากว่าเกณฑ์

ไปก าหนดเป็น



การตัดโอน “ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา” มี 5 กรณีดังนี้

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

1. ตัดโอนฯ “สายงานการสอน”
ในสถานศึกษาที่ยุบ รวม เลิก

“สายงานการสอน” ในสถานศึกษาที่มีสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์

ไปก าหนดเป็น

2. ตัดโอนฯ “สายงานบริหารสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาที่ยุบ รวม เลิก

“สายงานการสอน” ในสถานศึกษาที่มี
สายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์

ไปก าหนดเป็น

3. ตัดโอนฯ “สายงานบริหารสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาที่ยุบ รวม เลิก

ต าแหน่งเดิมในสายงานบริหารสถานศึกษา”
ที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์

ไปก าหนดเป็น



การตัดโอน “ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา” (ต่อ)

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

4. ตัดโอนฯ “ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาที่ยุบ รวม เลิก หรือ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนต่ ากว่า 120 คน ลงมา

ไปก าหนดเป็น

“ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา”  
สถานศึกษาที่มีนักเรียน 41-119 คน

ไปก าหนดเป็น

5. ตัดโอนฯ “สายงานการสอน” หรือ 
“สายงานบริหารสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไป อปท.

“สายงานการสอน” หรือ “สายงานบริหารสถานศึกษา”
ในสถานศึกษาที่มีสายงานการสอนหรือ
สายงานบริหารสถานศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์



หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส าหรับโรงเรียนคุณภาพ  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 10 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565

และที่แก้ไขเพิ่ม ตามหนังสือ 0206.4/ 30 ลว. 5 มกราคม 2566)

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.



“โรงเรียนคุณภาพ” คือ โรงเรียนหลักที่จัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกับโรงเรียนเครือข่ำย
“โรงเรียนเครือข่าย” คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 120 คน และนักเรียนทุกชั้นเรียน

ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก 

1. สพฐ. ประกาศโรงเรียนคุณภาพ

2. สพท. ค านวณอัตราก าลังโรงเรียนคุณภาพใหม่ ตามเกณฑ์อัตราก าลังฯ ว 23/2563
เมื่อค านวณอัตราก าลังใหม่แล้วให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้

ตัดโอนต าแหน่งฯ
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 26/2564

ย้ายต าแหน่งครู โรงเรียนเครือข่าย
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว18/2565

ย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 7/2564

➢ กรณีที่ครูโรงเรียนเครือข่าย ประสงค์จะด ารงต าแหน่ง
ในโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งมีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์หรือเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สามารถด าเนินการได้ โดยมี
เงื่อนไขเมื่อโรงเรียนคุณภาพมีอัตราว่างลงให้ตัดโอนไป
ก าหนดในโรงเรียนอื่นที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์

➢ ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอนและ
สายงานบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนคุณภาพที่
เกินเกณฑ์ ไปก าหนดในโรงเรียนอื่นที่มอีัตราก าลงั
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

➢ การย้ายกรณีปกติ ให้พิจารณาคุณสมบัติ
ดั ง นี้  “ผู้ ขอย้ ายปั จ จุบั น ได้ ปฏิบั ติ ง าน
ในต าแหน่งครูในโรงเรียนเครือข่ายที่มีการจัด
การศึกษาร่วมกับโรงเรียนหลักและนักเรียน
ทุกชั้นเรียนมาเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก
แล้ว”

➢ ให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่าย หรือย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนหลักไปแต่งตั้งในโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ 

➢ การย้ายกรณีปกติ ให้พิจารณาคุณสมบัติ ดังนี้ “ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายหรือ
โรงเรียนหลัก โดยไม่นับระยะเวลา 12 เดือน”

➢ ก าหนดขนาดสถานศึกษาทีจ่ะน ามาพิจารณาย้าย โดยให้
เทียบขนาดสถานศึกษาจากจ านวนนกัเรียนโรงเรียนเครือข่าย
รวมกับโรงเรียนหลัก



ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2
ส านักงาน ก.ค.ศ.

ขอบคุณคะ


