
 
 

 
ที่ ศธ 0๔๑๐๔/1298                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           เพชรบุรี เขต ๑  ถนนคีรีรัถยา  
                   อ.เมืองเพชรบุรี   จ. เพชรบุรี    ๗๖๐๐๐ 
 
           9  พฤษภาคม ๒๕61 
 

เรื่อง    ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิมเติม) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
                         ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561        จ านวน  1  ฉบับ 
                     2. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
                         ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560                 จ านวน  1  ฉบับ 
  ๓. แบบกรอกรายละเอียดการประเมินศักยภาพฯ       จ านวน  1  ฉบับ 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  มีต าแหน่งว่างข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิมเติม)  จึงประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างมาเพ่ือทราบและให้
ผู้ประสงค์ขอย้ายด าเนินการ ดังนี้ 
      ๑. ผู้ที่ประสงค์ขอย้ายด ารงต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม ให้ยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบค าร้องขอย้าย
(เพ่ิมเติม) โดยระบุสถานศึกษาที่ว่าง และว่างต่อเนื่อง ได้ไม่เกิน 3 โรงเรียน  พร้อมส าเนา ก.พ. ๗  ที่เป็นปัจจุบัน
และเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  จ านวน ๑ ชุด 
ทั้งนี้  ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายต้องเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบันครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 

๒. ผลการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพฯ ข้อ 3 ให้นับย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต ่
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 นับถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕60 และให้แนบเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
  ๓. เอกสารรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาข้อ 1. วิสัยทัศน์ความ
เป็นผู้น า และ 2. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ให้ส่งอย่างละ ๑2 ชุด 
  4. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอย้าย ผู้ขอย้ายต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
(ยกเว้นส าเนา กพ.7 ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง) 
  5. ให้สถานศึกษาส่งแบบค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ประสงค์ขอย้าย 
พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑  ภายในวันที่  25 พฤษภาคม 2561 หากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายเพิ่มเติม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

                                                               
               (นายสายัณห์  พันนุกิจ) 
           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. / โทรสาร  ๐ ๓๒๔๒ ๖๙๖๖ 



 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
เรื่อง  รายละเอียดการประเมินศักยภาพการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 

  
*************************** 

 
เพ่ือให้การด าเนินการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา  ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ  (๒) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม      เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ   ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด    ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  ๐๒๐๖.๔/ว ๙   ลงวันที่  ๒๙  
กรกฎาคม  ๒๕๕๔    หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 9   ลงวันที่  ๑1  สิงหาคม  ๒๕๕๙   หนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.4/1646   ลงวันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๕๙   หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.  ด่วนที่สุด   
ที่  ศธ  0206.4/ว 24   ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560  และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 
๑9/๒๕60  สั่ง  ณ  วันที่  3  เมษายน   ๒๕60      โดยอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   
ในการประชุมครั้งที ่ 8 /๒๕60    เมื่อวันที่  8   สิงหาคม   ๒๕60   จึงก าหนดรายละเอียดการประเมินศักยภาพ 
การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด   ดังนี้ 
  ข้อ ๑  ประกาศนี้  เรียกว่า  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
เรื่อง  รายละเอียดการประเมินศักยภาพการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
  ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่   9   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60    เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง รายละเอียดการประเมิน
ศักยภาพการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ตามมาตรา ๓๘ ข. 
(๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และ (๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา    สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕9   
  ข้อ ๔  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ตาม
มาตรา ๓๘ ข. (๑) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ (๒)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑   ให้พิจารณาจากรายละเอียดการประเมินศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต ๑  
  ทั้งนี้  การประเมินศักยภาพแต่ละองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าว  นอกจากการประเมินจากเอกสาร 
ที่ผู้ขอย้ายแนบประกอบค าร้องขอย้ายแล้ว  อาจมีการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น  การสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม 
หรือตรวจสอบตามสภาพจริง  ณ  สถานศึกษานั้น ๆ  ก็ได้ 
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  รายละเอียดการประเมินศักยภาพ จ านวน  ๘  ข้อ  ก าหนด  ๗๕  คะแนน    ดังนี้ 
  ๑. วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า    (๑๐  คะแนน )  
  ๒. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  (๑๐  คะแนน)  
  ๓. ผลการปฏิบัติงาน     (๒๕  คะแนน)  
  ๔. ประสบการณ์      (๑๐  คะแนน)  
  ๕. คุณวุฒิ      (  ๕  คะแนน)  
  ๖. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ    (  ๕  คะแนน)  
  ๗. ความอาวุโสตามหลักราชการ    (  ๕  คะแนน)  
  ๘. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือ   (  ๕  คะแนน)  
                       ปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
 
 

ที ่
รายละเอียดการประเมิน 

ศักยภาพฯ 
คะแนน กรอบการพิจารณา 

๑ วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ๑๐ ให้เขียนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ 
   ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ในสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ความยาวไม่เกิน ๕ 
   หน้ากระดาษขนาดเอ ๔  (ไม่ต้องแนบหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ 

การพิจารณา) ก าหนด ๑๐ คะแนน    
  - มีแนวคิด มีความทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการจัดการ 
ศึกษา มีความเป็นไปได้และเหมาะสม             ๕  คะแนน 
  - มีกระบวนการ วิธีการ และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณภาพนักเรียน ครู และโรงเรียน     

                                                            ๕  คะแนน 
๒ ความรู้ความสามารถในการ 

พัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ให้เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ที่แสดงถึงสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า 
กระดาษขนาดเอ ๔  หากมีเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการ 
พิจารณา ให้รวมภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษขนาด 
เอ 4   ก าหนด 10 คะแนน  
 - สมรรถนะหลัก ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม        5  คะแนน 
 - สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
 การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และการมีวิสัยทัศน์                                  5  คะแนน 
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ที ่
รายละเอียดการประเมิน 

ศักยภาพฯ 
คะแนน กรอบการพิจารณา 

3 ผลการปฏิบัติงาน ๒๕ 3.1 พิจารณาจากการได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งจัด
โดยหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากรางวัลสูงสุดเพียงระดับ
เดียวและใช้ได้เพียงครั้งเดียวและองค์ประกอบเดียวเท่านั้น  ได้แก่ 
ผลงานที่เกิดจากการประกวด การแข่งขัน การคัดเลือก  ให้นับ
ย้อนหลัง  ๕  ปี นับถึงวันที่  31 กรกฎาคม  ของปีที่ขอย้าย 
กรณีเป็นผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ใช้ผลงาน 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ 
เชี่ยวชาญทุกต าแหน่ง (ไม่นับรางวัลเทียบเคียง) แนบหลักฐาน 
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
      3.1.1  ผลงานที่ตนเองได้รับ (ระบุชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล)  
ก าหนด  ๕  คะแนน 
                - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             5  คะแนน 
                - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีไ่ม่ใช่ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             4  คะแนน 
                - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเท่า                                     3  คะแนน 
                - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า    2 คะแนน 
                - ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเท่า                      1  คะแนน 

         3.1.2 ผลงานที่สถานศึกษาได้รับ (ระบุชื่อสถานศึกษาที่ได้ 
รับรางวัล)    ก าหนด  5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่ไม่ใช่ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             4  คะแนน 
               - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเท่า                                     3  คะแนน 
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ศักยภาพฯ 
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                   - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า    2 คะแนน 
                - ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเท่า                      1  คะแนน 
      ๓.1.๓ ผลงานที่ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้รับ(ระบุชื่อ
ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัล)  ก าหนด  ๕  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่ไม่ใช่ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             4  คะแนน 
                - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเท่า                                     3  คะแนน 
                - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า    2 คะแนน 
                - ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเท่า                      1  คะแนน 
      3.1.๔ ผลงานทีน่ักเรียนได้รับ (ระบุชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล)                                          
ก าหนด  ๕  คะแนน            
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             5  คะแนน 
               - ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่ไม่ใช่ตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2559                                             4  คะแนน 
               - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการ  
หรือเทียบเท่า                                     3  คะแนน 
               - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ 
ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า    2 คะแนน 
               - ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ 
สหวิทยาเขตหรือเทียบเท่า                      1  คะแนน 
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 3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของ 
นักเรียนรวมทุกวิชาของการสอบครั้งหลังสุดในระดับชั้น ป.6 หรือ 
ม.3 หรือ ม.6 ชั้นใดชั้นหนึ่งเพียงชั้นเดียว  ก าหนด  ๕  คะแนน 
       - สูงกว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่ามีการ
พัฒนาขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา                         5  คะแนน 
       - สูงกว่าระดับประเทศหรือผลสัมฤทธิ์ทีแ่สดงว่ามีการ
พัฒนาขึ้นเทียบกับปีที่ผ่านมา (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 4  คะแนน 
       - เท่ากับระดับประเทศหรือผลสัมฤทธิ์เท่ากับปีที่ผ่านมา 
(อย่างใดอย่างหนึ่ง)                                     3  คะแนน  
       - ต่ ากว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่าไม่มีการ 
พัฒนาขึ้น                                                2  คะแนน     
4.1 อายุราชการในต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งหมด 
หรือ ผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งหมด แล้วแต่กรณี  นับถึงวันที่ 
31 กรกฎาคมของปีที่ขอย้าย  ก าหนด  5  คะแนน                                                   
      - อายุราชการตั้งแต ่20 ปีขึ้นไป                5  คะแนน  
      - อายุราชการตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ปี      
                                                            4  คะแนน 
      - อายุราชการตั้งแต ่10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ถึง  ๑๕ ปี   
                                                            ๓  คะแนน 
      - อายุราชการไม่ถึง 10 ปี                       ๒  คะแนน 
๔.2 การเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ 
วิทยากร ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ให้ 
นับย้อนหลัง ๕ ปี นับถึงวันที่  31 กรกฎาคม  ของปีที่ขอย้าย 
(แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) ก าหนด   5  คะแนน 
      - ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ               5  คะแนน 
      - ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือเทียบเท่า 
                                                            4  คะแนน 
      - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือระดับจังหวัดหรือระดับ 
กลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า                  ๓  คะแนน     
      - ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือสหวิทยาเขต   
หรือเทียบเท่า                                            ๒  คะแนน 
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5 คุณวุฒิ 5 พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที ่ก.ค.ศ.รับรอง โดยแนบหลักฐาน 
ใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร 
หรือใบรับรองคุณวุฒิ ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงแสดงว่า 
จบการศึกษาในระดับนั้น (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา) 
ก าหนด  ๕  คะแนน 
  - ปริญญาเอก                                        5  คะแนน 

     - ปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา           ๔   คะแนน 
  - ปริญญาโทสาขาอ่ืน หรือปริญญาตรีด้านการบริหาร 
การศึกษา หรือ ป.บัณฑิต ทางบริหารการศึกษา   ๓  คะแนน 

     - ปริญญาตรีสาขาอ่ืน                                2  คะแนน 
6 การรักษาวินัยและ

จรรยาบรรณ 
5 พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย หรือการประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตั้งแต่วันเริ่มรับราชการ นับถึงวันที่   
   31  กรกฎาคม  ของปีที่ขอย้าย  โดยตรวจสอบหลักฐานจาก 
   สมุดประวัติหรือ ก.พ.7  หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

ก าหนด  ๕  คะแนน 
     - ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคยประพฤติผิด        
   จรรยาบรรณของวิชาชีพครู                           5  คะแนน 
     - เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยขั้นภาคทัณฑห์รือเคยประพฤติผิด

จรรยาบรรณของวิชาชีพครูขั้นตักเตือน             ๓  คะแนน  
     - เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยสูงกว่าขั้นภาคทัณฑ์ หรือเคย      
   ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสูงกว่าขั้นตักเตือน 

                                                           ๐  คะแนน 
 
 

๗ 

 
 
ความอาวุโสทางหลักราชการ 
 

 
 

5 

หมายเหตุ  กรณีการล้างมลทินไม่ถือว่าผู้นั้นเคยถูกลงโทษ 
              หรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีความผิดนั้น ๆ 
พิจารณาจากวิทยฐานะที่ได้รับปัจจุบัน  ก าหนด 5 คะแนน 
  - เชี่ยวชาญพิเศษ                                     5  คะแนน 
  - เชี่ยวชาญ                                            4  คะแนน 
  - ช านาญการพิเศษ                                   3  คะแนน 
  - ช านาญการ                                          2  คะแนน 
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8 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 5 พิจารณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
 หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

การศึกษาปัจจุบัน 
 สถานศึกษา  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาปัจจุบัน 

แล้วแต่กรณี  นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย 
ก าหนด  ๕  คะแนน 

     - ระยะเวลาตั้งแต่  ๘ ปี ขึ้นไป                     5  คะแนน 
     - ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๘ ปี     4  คะแนน 

  - ระยะเวลาตั้งแต่ ๔ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖ ปี     ๓  คะแนน 
  - ระยะเวลาตั้งแต่ ๒ ปี ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๔ ปี     ๒  คะแนน 
  - ระยะเวลาไม่ถึง ๒ ปี                              ๑  คะแนน 
 

 
 ทั้งนี้  เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอย้าย   ผู้ขอย้ายต้องรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (ยกเว้น 
ส าเนา ก.พ.๗  ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรองส าเนาถูกต้อง)   
 

          ให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาย้าย  หากคะแนนรวมเท่ากัน   พิจารณาจากการจัดล าดับ
อาวุโสในราชการ  ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ  ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒  ลงวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 
          ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีวิทยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
           ๒. ถ้าเป็นผู้ที่มีวิทยฐานะเท่ากันผู้ใดได้รับการเลื่อนวิทยฐานะนั้นก่อน ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
           ๓. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะพร้อมกันผู้ใดได้รับเงินเดือนมากกว่าถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
           ๔. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนเท่ากันผู้ใดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
           ๕. ถ้าเป็นผู้ที่มอีายุราชการเท่ากันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นสูงกว่า  ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
          ๖. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันผู้ใดได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นนั้นก่อน  
ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า 
           ๗. ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเดียวกันพร้อมกันผู้ใดมีอายุแก่กว่า  ถือว่าผู้นั้นอาวุโสกว่า  
 

  อนึ่ง  ผู้ขอย้ายที่ใช้หลักฐานอันเป็นเท็จหรือหลักฐานปลอม   จะถูกด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และหากมีปัญหาในการด าเนินการ 
พิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา    หรือผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา แล้วแต่กรณี   ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาตัดสิน  
 

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                    ประกาศ   ณ   วันที่   ๘   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 

 
                                                                     (นายประสิทธ์ิ  ใจช่วง) 
                                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบรุี เขต ๑ 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
 เรื่อง  ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง (เพ่ิมเติม) 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  
................................................... 

 
  ตามที่  ก.ค.ศ.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  
๒๕๕๔  ข้อ ช  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ  วิธีการ ข้อ ๓ โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศ
ต าแหน่งว่างให้ทราบโดยทั่วกัน  นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงประกาศ
ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพ่ิมเติม) ดังนี้ 

1. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาว่าง  จ านวน  6 อัตรา (ใช้รับย้ายได้  จ านวน 3 อัตรา) 
2. ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ว่าง  จ านวน  17  อัตรา (ใช้รับย้ายได้  จ านวน 9 อัตรา) 

รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย 
 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายด ารงต าแหน่งว่างดังกล่าว  ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องถึง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  ภายในวันที่  25 พฤษภาคม  2561  ส าหรับผู้ประสงค์
ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2560 แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว รวมทั้งผู้ที่
มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม สามารถส่งค าร้องขอย้ายด ารงต าแหน่งว่างและว่างต่อเนื่องเพ่ิมเติมได้   หากค าร้องขอย้าย
เพ่ิมเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่  9   พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

                                                                           
       (นายสายัณห์  พันนุกิจ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ปฏิบัติราชการแทน 
                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 

ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 
แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 6 ต าแหน่ง 

ที ่ ต าแหน่ง 
เลขที่

ต าแหน่ง 
อ าเภอ โรงเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

1 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 493 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

2 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 500 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

3 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 520 เมืองเพชรบุรี วัดดอนไก่เตี้ย 2309 

4 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3 เมืองเพชรบุรี อนุบาลเพชรบุรี 1714 

5 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2658 เมืองเพชรบุรี อนุบาลเพชรบุรี 1714 

6 รองผู้อ านวยการโรงเรียน 387 บ้านแหลม บ้านแหลม 539 
 
ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 17 ต าแหน่ง 

  
ที ่ ต าแหน่ง 

เลขที่
ต าแหน่ง 

อ าเภอ โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1507 เมืองเพชรบุรี วัดอินทาราม 13 

2 ผู้อ านวยการโรงเรียน 370 เมืองเพชรบุรี บ้านโตนดน้อย 29 

3 ผู้อ านวยการโรงเรียน 1510 เมืองเพชรบุรี บ้านพี่เลี้ยง (อ่ิมอุทิศ) 20 

4 ผู้อ านวยการโรงเรียน 362 เมืองเพชรบุรี บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 69 

5 ผู้อ านวยการโรงเรียน 278 เมืองเพชรบุรี วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 41 

6 ผู้อ านวยการโรงเรียน 647 เขาย้อย วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 21 

7 ผู้อ านวยการโรงเรียน 850 เขาย้อย วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 41 

8 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2595 บ้านแหลม บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 172 

9 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2739 บ้านแหลม วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 36 

10 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2848 บ้านแหลม วัดบางล าภู 55 

11 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2960 บ้านแหลม วัดนอกปากทะเล 21 

12 ผู้อ านวยการโรงเรียน 2990 บ้านแหลม วัดสมุทรธาราม 75 

13 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3024 หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองรี 131 

14 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3032 หนองหญ้าปล้อง บ้านสามเรือน 66 

15 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3059 หนองหญ้าปล้อง บ้านปากรัตน์ 48 

16 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3014 หนองหญ้าปล้อง บ้านหนองไผ่ 30 

17 ผู้อ านวยการโรงเรียน 3104 หนองหญ้าปล้อง บ้านไทรงาม 15 
 
 



แบบกรอกรายละเอยีดการประเมนิศกัยภาพ 
การพจิารณายา้ยขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ต าแหนง่  (    )  รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา หรอื (    )  ผูอ้ านวยการสถานศกึษา 
สงักดั  ส านกังานศกึษาธกิารจงัหวดัเพชรบรุี 

 

ชือ่.....................................................................................โรงเรยีน...............................................สงักดั................................................. 
ใหผู้ข้อยา้ยกาเครื่องหมาย    ใน (   )   ในข้อทีแ่นบเอกสารเพื่อประกอบการพจิารณา 
 

ที่ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เอกสารที่แนบ 
1 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า     ให้เขียนวิสัยทัศน์ความเปน็ผูน้ า ที่แสดงถึงความรู้ความสามารถ เอกสารจ านวน  ๑๒ ชุด  
 (๑๐ คะแนน) ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลใน แนบจ านวน.............ชุด 
  สถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ความยาวไม่เกิน ๕ หน้า  
  กระดาษขนาดเอ ๔  (ไม่ต้องแนบหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ  
  การพิจารณา  ก าหนด  ๑๐  คะแนน   ดงันี ้  
  (    )  มีแนวคิด มีความทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการจัดการ  
  ศึกษา มีความเป็นไปได้เหมาะสม                   ๕  คะแนน  
  (    )  มีกระบวนการ วิธีการ และแนวทางการพฒันาสถานศึกษา  
  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คุณภาพนักเรียน ครูและนักเรียน  
                                                             ๕  คะแนน  

2 ความรู้ความสามารถในการพัฒนา   ให้เขียนรายงานผลการปฏบิัตงิานทีผ่่านมา ที่แสดงถึงสมรรถนะ เอกสารจ านวน ๑๒ ชุด 
 สถานศึกษา  (๑0 คะแนน) หลักและสมรรถนะประจ าสายงาน ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้า แนบจ านวน.............ชุด 
  กระดาษขนาดเอ ๔  หากมีเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ประกอบการ  
  พิจารณา ให้รวมภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๒๐ หน้ากระดาษขนาด  
  เอ ๔  ก าหนด ๑๐ คะแนน  ดังนี้  
  (    )  สมรรถนะหลัก ได้แก่  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  
  การพัฒนาตนเอง และการท างานเป็นทีม           ๕  คะแนน  
  (    )  สมรรถนะประจ าสายงาน ได้แก่  การคิดวิเคราะห์และ  
  สังเคราะห์ การสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพของ  
  บุคลากร และการมีวิสัยทัศน์                          ๕  คะแนน  

3 ผลการปฏบิัติงาน (๒๕ คะแนน) 3.1 พิจารณาจากการได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา ซึ่งจดั  
  โดยหน่วยงานภาครัฐ โดยพิจารณาจากรางวัลสู.สดุเพียงระดับ  
  เดียว และใช้ได้เพียงครั้งเดียวและองค์ประกอบเดียวเท่านั้น ไดแ้ก่  
  ผลงานที่เกิดจากการประกวด การแข่งขัน การคัดเลือก ให้นับ

ย้อนหลัง ๕ ปี นบัถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย  กรณี 
 

  เป็นผลงานในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ ให้ใช้ผลงานตาม  
  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙   
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้  
        3.1.1 ผลงานที่ตนเองได้รบั (ระบชุื่อผู้ทีไ่ด้รับรางวัล) แนบหลักฐาน 
  ก าหนด 5 คะแนน  ดังนี ้  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ  
  ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์     
  2559                                                    ๕  คะแนน  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีไ่ม่ใช่ตาม                                             
  หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙     
  กุมภาพันธ์  2559                                      4  คะแนน  
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ที่ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เอกสารที่แนบ 
                 (    )  ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือ                                             
  เทียบเท่า                                                   3  คะแนน  
                 (    )  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ                                             
  ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า             ๒  คะแนน  
                 (    )  ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ                                             
  สหวิทยาเขต หรือเทียบเท่า                              ๑  คะแนน  
  รางวัลระดบั....................................................................................  
  จากหน่วยงาน................................................................................  
        3.1.๒ ผลงานทีส่ถานศึกษาได้รับ (ระบชุื่อสถานศึกษาทีไ่ดร้ับ แนบหลักฐาน 
  รางวัล  ก าหนด 5 คะแนน  ดังนี้  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ  
  ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์     
  2559                                                    ๕  คะแนน  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีไ่ม่ใช่ตาม                                             
  หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙      
  กุมภาพันธ์ 2559                                        4  คะแนน  
                 (    )  ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือ                                             
  เทียบเท่า                                                   3  คะแนน  
                 (    )  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ                                             
  ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า             ๒  คะแนน  
                 (    )  ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ                                             
  สหวิทยาเขต หรือเทียบเท่า                              ๑  คะแนน  
  รางวัลระดบั....................................................................................  
  จากหน่วยงาน................................................................................  
        3.1.3 ผลงานที่ขา้ราชการครูในสถานศึกษาได้รับ (ระบชุื่อ แนบหลักฐาน 
  ข้าราชการครูที่ได้รบัรางวลั)  ก าหนด ๕ คะแนน   ดังนี ้  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ  
  ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์     
  2559                                                    ๕  คะแนน  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ที่ไม่ใช่ตาม                                             
  หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙      
  กุมภาพันธ์ 2559                                        4  คะแนน  
                 (    )  ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือ                                             
  เทียบเท่า                                                   3  คะแนน  
                 (    )  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ                                             
  ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า             ๒  คะแนน  
                 (    )  ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ                                             
  สหวิทยาเขต หรือเทียบเท่า                              ๑  คะแนน  
  รางวัลระดบั....................................................................................  
  จากหน่วยงาน................................................................................  
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ที่ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เอกสารที่แนบ 
        3.1.๔ ผลงานทีน่ักเรียนไดร้ับ (ระบชุื่อนักเรียนที่ได้รบัรางวัล แนบหลักฐาน 
  ก าหนด 5 คะแนน  ดังนี ้  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามหนังสือ  
  ส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์     
  2559                                                    ๕  คะแนน  
                 (    )  ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทีไ่ม่ใช่ตาม                                             
  หนังสือส านักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑   ลงวันที่ ๙      
  กุมภาพันธ์ 2559                                        4  คะแนน  
                 (    )  ระดับภาคหรือระดับเขตตรวจราชการหรือ                                             
  เทียบเท่า                                                   3  คะแนน  
                 (    )  ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือ                                             
  ระดับกลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า             ๒  คะแนน  
                 (    )  ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือ                                             
  สหวิทยาเขต หรือเทียบเท่า                              ๑  คะแนน  
  รางวัลระดบั....................................................................................  
  จากหน่วยงาน................................................................................  
  3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พิจารณาจากค่าเฉลี่ย แนบหลักฐาน 
  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ของ  
  นักเรียนรวมทุกวิชาของการสอบคร้ังหลังสุดในระดับชั้น ป.6 หรือ  
  ม.3 หรือ ม.6 ชั้นใดชั้นหนึ่งเพยีงชั้นเดียว (แนบหลักฐานประกอบ   
  การพิจารณา)  ก าหนด 5 คะแนน ดังนี ้  
        (    )  สูงกว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่ามีการ  
  พัฒนาขึ้นเทียบกบัปีทีผ่่านมา                            5  คะแนน  
        (    )  สูงกว่าระดับประเทศหรือผลสัมฤทธิ์ที่แสดงวา่มีการ  
  พัฒนาขึ้นเทียบกบัปีทีผ่่านมา (อย่างใดอย่างหนึ่ง)     4  คะแนน  
        (    )  เท่ากับระดบัประเทศหรือผลสัมฤทธิ์เท่ากับปีทีผ่่านมา   
  (อย่างใดอย่างหนึ่ง)                                         3  คะแนน  
        (    )  ต่ ากว่าระดับประเทศและผลสัมฤทธิ์ที่แสดงว่าไม่มีการ  
  พัฒนาขึ้น                                                    2  คะแนน  
  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (O-NET) ชั้น............................................  
  ......................................................................................................  

4 ประสบการณ ์ (10 คะแนน) 4.1 อายุราชการในต าแหนง่รองผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งหมด ส าเนา ก.พ.7 
  หรือผู้อ านวยการสถานศึกษาทั้งหมด แล้วแต่กรณี (ให้รวมต าแหน่ง  
  ครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ ตามกฎหมายเดิมด้วย) นับถึงวันที่ ๓๑  
  กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย  ก าหนด 5 คะแนน    
        (    )  อายุราชการตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป              5  คะแนน  
        (    )  อายุราชการตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แตไ่ม่ถึง ๒๐ ปี   
                                                                  ๔  คะแนน  
        (    )  อายุราชการตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แตไ่ม่ถึง 15 ปี   
                                                                 ๓  คะแนน  
        (    )  อายุราชการไม่ถึง 10 ปี                     2  คะแนน  
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ที่ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เอกสารที่แนบ 
  4.2 การเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือ แนบหลักฐาน 
  วิทยากร ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ ให้นับ  
  ย้อนหลัง ๕ ปี นบัถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย (แนบ  
  หลักฐานประกอบการพิจารณา)  ก าหนด ๕ คะแนน  
        (    )  ระดับชาติ หรือนานาชาติ                     5  คะแนน  
        (    )  ระดับภาคหรือระดบัเขตตรวจราชการหรือเทียบเท่า  
                                                                   4  คะแนน    
        (    )  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับจังหวัด หรือระดับ  
  กลุ่มเครือข่ายจังหวัด หรือเทียบเท่า                       ๓  คะแนน    
        (    )  ระดับกลุ่มโรงเรียน หรือระดับอ าเภอ หรือสหวิทยาเขต  
  หรือเทียบเท่า                                                ๒  คะแนน  
  การเป็น.........................................................................................  
  จากหน่วยงาน...............................................................................  

5 คุณวุฒิ (5 คะแนน)  พิจารณาจากวุฒิทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. รับรอง โดยแนบหลักฐาน แนบหลักฐาน 
  ใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่จบหลักสูตร  
  หรือใบรับรองคุณวุฒิ ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลยั ซึ่งแสดงวา่  
  จบการศึกษาในระดบันัน้ (แนบหลักฐานประกอบการพิจารณา)  
  ก าหนด ๕ คะแนน  
   (    )  ปริญญาเอก                                         5  คะแนน  
   (    )  ปริญญาโทดา้นการบริหารการศึกษา            4  คะแนน   
   (    )  ปริญญาโทสาขาอื่น หรอืปริญญาตรีด้านการบริหาร-  
  การศึกษาหรือ ป.บัณฑิต ทางบริหารการศึกษา         3  คะแนน  
   (    )  ปริญญาตรีสาขาอืน่                                2  คะแนน  

6 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  พิจารณาจากการถูกลงโทษทางวินัย หรือการประพฤติผิด ส าเนา ก.พ.7 
 (5 คะแนน) จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ตั้งแต่วันเร่ิมรับราชการ นบัถึงวนัที่  
  ๓๑ กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย โดยตรวจสอบหลักฐานจากสมดุ  
  ประวัติหรือ ก.พ.7 หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  ก าหนด ๕ คะแนน  
   (    )  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัย หรือไม่เคยประพฤตผิิด  
  จรรยาบรรณของวิชาชีพครู                                5  คะแนน  
   (    )  เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยขั้นภาคทณัฑ์หรือเคยประพฤติ  
  ผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูข้ันตักเตือน               3  คะแนน  
   (    )  เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยสูงกวา่ขั้นภาคทณัฑ์ หรือเคย  
  ประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูสูงกวา่ขั้นตักเตือน  
                                                                  0  คะแนน  
    
  หมายเหต ุ  
       ไม่ให้น าผลของ พ.ร.บ. ล้างมลทินมามีผลต่อการพิจารณา  
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ที่ รายละเอียดการประเมินศักยภาพ ข้อมูลประกอบการพิจารณา เอกสารที่แนบ 
7 ความอาวุโสทางหลักราชการ  พิจารณาจากวิทยฐานะที่ได้รบัปัจจุบนั  ก าหนด 5 คะแนน แนบหลักฐาน 
 (5 คะแนน)   (    )  เชี่ยวชาญพิเศษ                                   5  คะแนน  
    (    )  เชี่ยวชาญ                                          4  คะแนน  
    (    )  ช านาญการพิเศษ                                 3  คะแนน  
    (    )   ช านาญการ                                       2  คะแนน  

8 ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่  พิจารณาจากระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ ส าเนา ก.พ.7 
 หรือปฏิบัติงานในหน่วยงาน สถานศึกษา หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาปัจจุบนั  
 การศึกษาปัจจบุัน (5 คะแนน) แล้วแต่กรณี  นับถึงวนัที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปีที่ขอย้าย  
    (    )  ระยะเวลาตั้งแต่ 8 ปี ขึน้ไป                     5  คะแนน  
    (    )  ระยะเวลาตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป แตไ่ม่ถึง ๘ ปี    4  คะแนน  
    (    )  ระยะเวลาตั้งแต่ 4 ปี ขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 6 ปี    3  คะแนน  
    (    )  ระยะเวลาตั้งแต่ 2 ปี ขึน้ไป แตไ่ม่ถึง 4 ปี    2  คะแนน  
    (    )  ระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี                             1  คะแนน   
    

 
 
 
 
 

  ขอรับรองว่าเอกสารประกอบการพิจารณาที่เสนอมานี้  ถูกตอ้งและเป็นจริงทุกประการ 
 

 
     (ลงชื่อ)........................................................... ผู้ขอย้าย 
                (.......................................................)  
                                                      ต าแหน่ง  ............................................................    
              วันที่.................เดือน........................... พ.ศ. ..................... 
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 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดว่า การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนั้น ก.ค.ศ. 
จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) ดังนี้ 

 

ก. ความหมาย 
๑. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ดํารงตําแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น  
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๓. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา และผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแตก่รณี 
๕. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ  

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 

ข. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
๑. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่ 

๑.๑ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 
๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิลําเนา 
๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การย้าย

เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น   
๒. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ 

 ๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
 ๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
 ๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 

๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่ 
๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
๓.๒ การย้ายเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
๓.๓ การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 
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ค. การกําหนดขนาดสถานศึกษา  
เพื่อประโยชน์ในการย้าย จึงกําหนดขนาดสถานศึกษา เป็น ๔ ขนาด ดังนี้ 

๑. ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมา 
๒. ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 
๓. ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน 
๔. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป 

การกําหนดขนาดสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียน
การสอนในระบบเรียนประจํา และ ไป-กลับ ให้คิดเทียบขนาดจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

๑. จํานวนนักเรียน (จํานวนนักเรียนประจําเกินกว่า ๖๐%)   
 =  จํานวนนักเรียนประจํา x ๓ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ 

๒. จํานวนนักเรยีน (จํานวนนักเรียนประจําต่ํากว่า ๖๐%)   
 =  จํานวนนักเรียนประจํา x ๒ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ   

การกําหนดขนาดสถานศึกษาสําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อคนพิการ  
สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้คิดเทียบขนาดจํานวนนักเรียน ดังนี้ 

    จํานวนนักเรียน = จํานวนนักเรียนประจํา x ๔ + จํานวนนักเรียน ไป-กลับ 
 

ง. กําหนดสถานศึกษาเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
   ๑. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
   ๒. สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   ๓. สถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๔. สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 
 

จ. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายและความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่านั้น 

 

ฉ. การกําหนดสัดส่วนของจํานวนตําแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 

 ๑. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณากําหนดสัดส่วนของจํานวนตําแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี 
ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตําแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
และแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลงตําแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ตําแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม 
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๒. การกําหนดสัดส่วนของตําแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการ 

รับย้ายหรือที่จะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้นําตําแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ 
ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และต้องเหลือตําแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
เท่ากับสัดส่วนที่กําหนดไว้ 

๓. กรณีมีตําแหน่งว่างเพียง ๑ ตําแหน่ง ไม่ต้องกําหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องคํานึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้นหรือไม่ ด้วย 

๔. ตําแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้กําหนดสัดส่วนของตําแหน่งว่างตามข้อ ๑ 
และข้อ ๒ ด้วย 

 

ช. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ 
หลักเกณฑ์ 

   ๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 ๑.๑ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ  

 ๑.๒ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
 ๑.๓ กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ในวันที่ย่ืนคําร้องขอย้ายผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ

เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
๒. อัตรากําลัง 
 สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องขอย้ายประจําปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมความเห็น

ของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ทั้งนี้ คําร้อง 
ขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นกําหนดเวลา คําร้องใดยังไม่ได้รับ 
การพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคําร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้าย
สามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดํารงตําแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นตําแหน่งว่างและ
สถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้ 

๒. คําร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ย่ืนขอย้ายประจําปีไว้ ให้ดําเนินการพิจารณาย้ายไปแต่งตั้ง
ในตําแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและตําแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายนของปีเดียวกัน  
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๓. หากมีตําแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

การเสียชีวิต และการพ้นจากตําแหน่งทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ ย่ืน 
คําร้องขอย้ายประจําปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ย่ืนความประสงค์ขอย้ายไป
ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารง
ตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้ ก็ให้ย่ืนคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้  

หากคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คําร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก   
๔. ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ให้ย้ายต่อเนื่องกันได้

ตามตําแหน่งว่าง รวมถึงตําแหน่งว่างที่เกิดจากการพิจารณาย้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามสัดส่วนที่กําหนด จนไม่มีคําร้องของผู้ประสงค์ 
ขอย้ายมาดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้น แล้วนําตําแหน่งว่างที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งตั้ง 
จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ พิจารณาตามความเหมาะสม 

    ๕. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่
การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ  

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน 

    สําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้นําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา  
หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน 

๖. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง 
๖.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา            
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา 
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
ของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่า
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  
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๖.๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ นําคําร้องขอย้ายภายในสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษและจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน หากพ้น
กําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  

๖.๓ สําหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง โดยระบุไว้
กว้าง ๆ  ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณา
ให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น โดยให้
ดําเนินการตามระยะเวลาอันสมควรและนําความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ 
การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้
ดําเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา 

๗. การพิจารณาคําร้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
๗.๑ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จากต่างเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑  

๗.๒ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากต่างเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๒  

๗.๓ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ทั้งภายในสังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และจากเขตพื้นที่การศึกษา ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๓  

๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด และจัดลําดับความเหมาะสม ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
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๘.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย

เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยกเว้นตําแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา            ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล          รองประธาน 
 

(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                         
                                 ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย  

ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย  จํานวน ๓ คน             กรรมการ 
(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย จํานวน ๓ คน            กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา และหากกรรมการตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา 
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  

๘.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 

ให้สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ยกเว้นตําแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           ประธาน 
(๒) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   

 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    

 ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามอบหมาย  
 ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จํานวน ๓ คน             กรรมการ 
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(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
 ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ ๑ คน      กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และหากเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ ไม่มีสถานศึกษาขนาดใดก็ไม่ต้องตั้งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษานั้น และหากกรรมการตาม (๓) 
และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด  
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  

๘.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 

ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัด 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย     ประธาน 

(๒)  ผูอ้ํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     รองประธาน 
(๓) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   

 ที่ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย 
 ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย  จํานวน ๒ คน       กรรมการ 

(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
 กลุ่มที่ ๑-๘ กลุ่มละ ๑ คน ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
 กับการย้าย จํานวน ๘ คน         กรรมการ 

(๕) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ      เลขานุการ 

 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ และหากกรรมการตาม (๓) และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวนไม่ครบ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาตั้ง
บุคคลที่เหมาะสมแทน  
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๙. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑ , ๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่กรณี นําคําร้อง
ของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ มาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ก่อน และข้อ ๑๑ 
ตามลําดับ พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนําผลการพิจารณามาจัดเรียงลําดับตาม 
ข้อ ๑๐ ก่อน เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาต่อไป โดยให้ใช้ตําแหน่งว่างพิจารณารับย้ายก่อนการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 

 ๑๐. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
๑๐ .๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน  
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกนัก่อน 

โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทํา
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

๑๐ .๒ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน 
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 

 โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ 
คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทํา
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบและ
จัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

๑๐.๓ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
ให้พิจารณาย้ายตามลําดับดังนี้ 

 (๑) ให้พิจารณาผู้ขอย้ายซึ่งดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกันก่อน 

       (๒) หากไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ตามข้อ ๑๐.๓ (๑) ขอย้าย ให้พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ขอย้ายและเคยมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
การศึกษาพิเศษ แต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ 
หรือมีประสบการณ์การบริหารจัดการศึกษาลักษณะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
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 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม (๑) และ (๒) ให้มีการประเมิน

ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  
ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  
โดยให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ความเห็นชอบและจัดทําเป็นประกาศของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๑๑. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐  
เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ ๑๐ แล้ว หากยังมีตําแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณา

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ได้ 
กล่าวคือ ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด 
ที่ตนเองดํารงตําแหน่งอยู่ ได้ ยกเว้นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานัก 
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  
ตามข้อ ๑๐ ด้วย 

๑๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ย่ืนคําร้อง 
ขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป 

 หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

๑๓. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ไปดํารงตําแหน่งภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติ
ให้ ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดํารงตําแหน่งในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ผู้ มีอํานาจ 
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๑๔. กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ที่รับย้ายประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้นั้นและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

๑๕. กรณี อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓  
สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
 



- ๑๐ - 
 

 หากเป็นกรณีการย้าย ตามข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งแล้ว  
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๖. สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

๑๗. เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  
 

ซ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ 
กรณีผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล ความจําเป็น เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาย้ายกรณีพิเศษ

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  
หลักเกณฑ์ 
๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
 ๑.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 

เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์           
แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 

 ๑.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
เป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และ

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้คํารับรอง 
๑.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 

(๑) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา มารดา หรือ         
เป็นคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง 

(๒) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 

๒. อัตรากําลัง 
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
 

วิธีการ 
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องได้เมื่อมีเหตุผล ความจําเป็น ตามหลักเกณฑ์การย้าย        

กรณีพิเศษ ข้อ ๑ โดยสามารถยื่นคําร้องขอย้ายได้ตลอดปี ทั้งนี้ คําร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน ๑ ปี  
นับจากวันยื่นคําร้องขอย้าย หากพ้นกําหนดเวลาคําร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าคําร้อง 
ขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก  

 
 



- ๑๑ - 
 
๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

พิจารณาการขอย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ย่ืนคําร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
หลักฐานทางราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ  โดยให้คํานึงถึงความจําเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ  

ทั้งนี้ การพิจารณาย้ายให้ดําเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ 
ข้อ ๕ - ข้อ ๑๗ แต่มิให้นําระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้ โดยต้องดําเนินการตามระยะเวลา
อันสมควร 

 

ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
 ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดงันี้ 

หลักเกณฑ์ 
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
  กรณีที่เกิดปัญหาในสถานศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความ

จําเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้คํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของ
ทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย 

  ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อน
ดําเนินการ  

๒. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

มีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด  ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น
ก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสมไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ ให้มีการประสานความเข้าใจและ
ความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวก่อนที่จะย้ายมาดํารงตําแหน่งด้วย 

๓. การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา
คุณภาพพิเศษ  

 กรณีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี ซึ่งผู้ขอย้าย
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

 
 



- ๑๒ - 
 
 ๑) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี

และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ย่ืนคําขอ  

 ๒) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
๔. อัตรากําลัง 
 สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ

อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด  
 

วิธีการ 
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
 ๑.๑ กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

มีข้อมูลชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง ให้สรุปข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสารหลักฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา  

หากเป็นกรณีถูกกล่าวหาแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ให้สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สืบหาข้อเท็จจริงเพื่อหาข้อมูลก่อนสรุปข้อเท็จจริง
พร้อมเอกสารหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา 

๑.๒ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน และสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกัน และ
ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น 

 ๑.๓ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยให้ระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจาก
การย้ายผู้นั้นให้ชัดเจน  

 ๑.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

 ๑.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

 ๑.๖ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  
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๒. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กรณีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่า  

ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด  ให้ดําเนินการดังนี้ 
๒.๑ ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่น
คําร้องขอย้ายประจําปี 

๒ .๒ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ดําเนินการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๘.๑ หรือ 
๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่กรณี พิจารณาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสมัครใจ
ของผู้ที่จะย้ายด้วย เพื่อแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น 

๒.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๒.๒ พิจารณาผู้ที่ประสงค์ขอย้าย
ไว้แล้วด้วย (ถ้ามี) 

๒.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๒.๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 

๒.๖ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  

๓. การย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา 
คุณภาพพิเศษ 

๓.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี 

๓.๒ ให้นําวิธีการของการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๑ - ข้อ ๓ มาใช้ ยกเว้นวิธีการที่เกี่ยวกับ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๓.๓ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องขอย้ายประจําปีของผู้ประสงค์ขอย้าย
ไปดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา 
คุณภาพพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  
หากอนุมัติให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของปีเดียวกัน เพื่อเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖ พิจารณา 
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๓.๔ ในการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๓.๒ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้
ความสามารถเหมาะสม ให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ประกาศไว้ในข้อ ๓.๑ เท่านั้น 
 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน  

๓.๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตามข้อ ๓.๓ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖  

๓.๖ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 

การย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปแต่งตั้ง
ในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ประกอบด้วย  

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที ่   
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมาย           ประธาน 

 (๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมาย รองประธาน 

(๓) กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
กับการย้าย จํานวน ๒ คน            กรรมการ 

(๔) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ 
งานด้านการบริหารจัดการการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย        กรรมการ 

(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง  
จํานวน  ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)              กรรมการ 

(๖) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
กับการย้าย ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้ง 
จํานวน  ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)                    กรรมการ               

 (๗) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
และนิติการ        กรรมการและเลขานุการ       

(๘) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มอบหมาย จํานวน ๒ คน                                  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ หากกรรมการตาม (๓) และ (๖) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวน 
ไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน  
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๓.๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย นําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มี
คุณสมบัติ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม มาดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน และข้อ ๓.๘.๒ ตามลําดับ  
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนําผลการพิจารณามาจัดเรียงลําดับตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน 
เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาต่อไป   

๓.๘ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๘.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 

หรือสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 
โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหาร

สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน 
ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลา 
การดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓.๘.๒. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑  
 เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ ๓.๘.๑ แล้ว ให้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา 

ที่ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างไปจากที่กําหนดไว้ตามข้อ ๓.๘.๑ ได้  

๓.๙ การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
ไปดํารงตําแหน่ง ให้ดําเนินการดังนี้ 

๓.๙.๑ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย นําคําร้องของผู้ที่ได้รับ 
การพิจารณาตามข้อ ๓.๘ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปแต่งตั้ง  
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง  

 ๓.๙.๒ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (ซึ่งมิได้ย่ืนคําร้องขอย้ายไว้) และได้รับการพิจารณาให้ย้าย 
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่  โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย 

 



- ๑๖ - 
 

๓.๑๐ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ ย่ืนคําร้องขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณา 
ให้ย้ายเสมอไป 

  หาก อ .ก .ค .ศ .เขตพื้นที่การศึกษา มีความเห็นต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน  

๓.๑๑ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
ไปดํารงตําแหน่งภายในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 

๓.๑๒ กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 

๓.๑๓ สําหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 

๓.๑๔ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง  



แบบคําร้องขอย้ายผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ยื่นคําร้องขอย้าย  ๑ – ๑๕  สิงหาคม  พ.ศ. .................  สังกัด        เขตพื้นที่การศึกษา.........................................................          สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหน่ง..............................วิทยฐานะ................................. 
โรงเรียน/ศูนย์.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ..................ขั้น.................................บาท (ปีงบประมาณ..........................................) 

ขอ
ย้าย 
กรณี 

 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ    ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

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

1. เกิดวันที่........เดือน....................พ.ศ............... 
2. วุฒิ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

3. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... 

4. ประสบการณ์…………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………........................................................ 

5. คู่สมรสชื่อ......................................................
อาชีพ..............................................................
ที่ทํางาน.........................................................
ตําบล..............................................................
อําเภอ............................................................
จังหวัด............................................................ 

ข้อมูลอื่น ๆ 
1. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 

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

2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

 ตักเตือน                    ภาคทัณฑ์   
 พักใช้ใบอนุญาต         เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ 
๑. สถานศึกษา 

(๑) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๒) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๓) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 

๒. ถ้าไม่ได้ตามระบ ุ
........(๑) ขอระงับการย้าย 
........(๒) สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา........................................................ 
กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ  ๑ และข้อ ๒ (๒) แล้ว  
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
 กรณีปกติ.............................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
 กรณีพิเศษ............................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 

 

 



- ๒ - 
 

๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................................... 
หมู่ที่....................ตําบล.................................... 
อําเภอ............................................................... 
จังหวัด............................................................. 

๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว..................................... 
หมู่ที่....................ตําบล.................................... 
อําเภอ............................................................... 
จังหวัด............................................................. 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการตําแหน่ง...................................... 

สังกัด................................................................ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน....................พ.ศ............. 

๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง....................................... 
สังกัด................................................................ 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน....................พ.ศ............. 

๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ................ 
สถานศึกษา....................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน...................พ.ศ............. 
ถึงวันที่...........เดือน.......................พ.ศ.............. 

๔. รวมเวลารับราชการทั้งหมด........................ป ี
..................เดือน.............................วัน 

๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
จํานวนบุคลากร.............................................คน 
จํานวนห้องเรียน..........................................ห้อง 
จํานวนนักเรียน..............................................คน 

  ปฐมวัย                จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ป.๑ - ๖   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๑ - ๓   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๔ - ๖   จํานวน.....................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที ่

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.......................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
ตําแหน่ง.......................................................................... 
ตําแหน่งเลขที่...........................อันดับ............................ 
ขั้น............................................บาท 
โรงเรียน/ศูนย์.................................................................. 
........................................................................................ 
สังกัด............................................................................... 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สําเนา ก.พ.๗ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย์ 
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนทุกคน 
 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา 
 อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 
....................................................................................
....................................................................................
................................................................................. 

ความเห็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
  
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 
ความเห็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................ 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 

 
 
 
 
 
 

ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
ลงชื่อ......................................................................ผูขอยาย 

(......................................................................) 
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 



แบบคําร้องขอย้ายผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (ตามประกาศเพิ่มเติม) 
ยื่นคําร้องขอย้ายวันที่................................................  สังกัด        เขตพื้นที่การศึกษา.........................................................          สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

ชื่อ-สกุล.....................................................ตําแหน่ง..............................วิทยฐานะ................................. 
โรงเรียน/ศูนย์.............................................................................................................................................. 
รับเงินเดือนอันดับ..................ขั้น.................................บาท (ปีงบประมาณ..........................................) 

กรณี สพท. /สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างเพิ่มเติม 
 

 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา/ภายในสํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษ    ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที่........เดือน...................พ.ศ............. 
๒. วุฒ ิ……………………………………………………………… 

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

๓. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
....................................................................  
.................................................................... 

๔. ประสบการณ…์………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

๕. คู่สมรสชื่อ.................................................. 
  อาชีพ....................................................... 
  ที่ทํางาน.................................................. 
  ตําบล....................................................... 
  อําเภอ...................................................... 
  จังหวัด..................................................... 

ข้อมูลอื่น ๆ 
3. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 

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

4. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 

 ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 

 ตักเตือน                    ภาคทัณฑ์   
 พักใช้ใบอนุญาต         เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ 
๑. สถานศึกษา 

(๑) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๒) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๓) โรงเรียน............................................................... 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................. 
(๔) สถานศึกษาใดก็ได้ที่ประกาสเพิ่มเติม 
 

๒. กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ  ๑ แล้ว  
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 

เหตุผลการขอย้าย 
............................................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 

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

 



- ๒ - 
 

๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................................... 
หมู่ที่....................ตําบล................................. 
อําเภอ........................................................... 
จังหวัด.......................................................... 

๗. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว................................. 
หมู่ที่....................ตําบล............................... 
อําเภอ......................................................... 
จังหวัด........................................................ 

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการตําแหน่ง............................... 

สังกัด........................................................... 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน.................พ.ศ........... 

๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง................................ 
สังกัด.......................................................... 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน..................พ.ศ......... 

๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ.......... 
สถานศึกษา................................................ 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน................พ.ศ......... 
ถึงวันที่...........เดือน....................พ.ศ......... 

๔. รวมเวลารับราชการทั้งหมด........................ป ี
..................เดือน.............................วัน 

๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
จํานวนบุคลากร.............................................คน 
จํานวนห้องเรียน..........................................ห้อง 
จํานวนนักเรียน..............................................คน 

  ปฐมวัย                จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ป.๑ - ๖   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๑ - ๓   จํานวน.....................คน 
  ระดับชั้น ม.๔ - ๖   จํานวน.....................คน 

 
๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที ่

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

.......................................................................... 
ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............. 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สําเนา ก.พ.๗ 
 สําเนาทะเบียนบ้าน 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย์ 
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา 
 อื่นๆ  ระบุ.................................................................. 
....................................................................................
....................................................................................
.................................................................................... 

ความเห็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 
ความเห็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.............................................................................. 
 
ลงชื่อ.............................................................. 
        (............................................................) 
ตําแหน่ง............................................................ 
 

 
 ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 

ลงชื่อ......................................................................ผูขอยาย 
(......................................................................) 

วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................. 
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