
                                              
ที่ ศธ ๐๔๐๙๘/ พิเศษ ๔๑     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
        ถนนเอเซีย อําเภอเมืองพัทลุง 
        จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐ 
 

              ๙   สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนทุกโรง 
 

อ้างถึง  ๑. หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ที ่ศธ ๐๔๐๙๘/๓๓๗๗  
              ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
          ๒. หนงัสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง เขต ๑ ที ่ศธ ๐๔๐๙๘/๕๐๖๖  
              ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูฯ ตําแหนง่ผู้บริหารสถานศึกษา                 จํานวน ๑ ฉบับ     
                   ๓. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑   
                       เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา  
                                                                                                               จํานวน   ๑  ฉบับ                
                   ๔. ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
                        เรื่อง  โรงเรียนที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                           จํานวน  ๑  ฉบับ 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๒๖๗๗   
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และรายละเอียดในการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา            
สายประถมศึกษา มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  นั้น 
 

  บัดนี้ ก.ค.ศ. ได้มีมติยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ เป็นผลให้รายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ถูกยกเลิกไปด้วย และ ก.ค.ศ.ได้กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ 
รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป และสํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง เขต ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้จัดทํารายละเอียดการประเมิน          
 
                                                                                                   -๒- / ศกัยภาพ... 



 
 

-๒- 
 
 
 ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 
เขต ๑ และโรงเรียนที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และ ๔  สําหรับ    
การยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี ๒๕๕๔  ให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องขอย้ายตามแบบ      
ที่ ก.ค.ศ.กําหนด พร้อม สําเนา ก.พ.๗  ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้ประสงค์ขอย้าย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ ประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ และ
คําร้องขอย้ายดังกล่าว ใช้พิจารณาได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สําหรับในปีต่อไปให้ดําเนินการ          
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯดังกล่าว 
   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายศลใจ  วิบูลกิจ) 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.๐-๗๔๖๗-๑๖๔๘ – ๙ , ต่อ ๑๒๗ 
โทรสาร ๐-๗๔๖๗-๑๗๕๑ 
http//person.phatthalung1.go.th/           
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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 



- ๒ - 
 

 

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 

 



- ๙ - 
 
 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 
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 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 
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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............................................................. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………….…. 
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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. ................. 



 
                                                                                                                                                  สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒ 

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙  ลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
 

วัน เดือน ปี รายละเอียด ผู้ดําเนินการ 
๑-๑๕ สิงหาคม ของแต่ละปี 
 
 
 
 
ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน 
ของปีเดียวกัน 
 
 
 
 
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน 
ของปีเดียวกัน 
 
 
 
 
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
ของปีเดียวกัน 

ผู้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.
กําหนดต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน และสถานศึกษา 
เสนอรายชื่อผู้ประสงค์ขอย้ายเพื่อขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้ว
รวบรวมคําร้องขอย้ายพร้อมความเห็นส่งถึง สพป. 
สพป. นําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตฯ หรือ 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตฯพิจารณา 
หากมีมติอนุมติั ให้ สพป. ส่งคําร้องพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง สพท. หรือสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษทีผู่้ประสงค์ขอย้ายย่ืนคําร้องไว้ 
สพป.นําคําร้องขอย้ายภายใน ขพท. จากต่าง ขพท. และ
จากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกรายที่ระบุช่ือ
สถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
สพป.ไม่ได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
จะถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง 
ดําเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารไปแต่งต้ังในตําแหน่ง
ที่ว่างจากเกษียณอายุราชการ และตําแหนง่ว่างกรณีอ่ืน ๆ 

ผู้ประสงค์ขอย้าย/ 
สถานศึกษา 

 
 
 

สพป./ 
สถานศึกษา 

 
 

 
 

สพป. 
 
 
 
 

 
สพป. 

 
 
หมายเหต ุ  ๑. คําร้องขอย้ายที่ย่ืนในระหวา่งวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ใหใ้ชพิ้จารณาได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม  
                   ของปีถัดไป หากพ้นกําหนดเวลา คําร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ถือว่าคําร้องขอย้ายนั้น 
                   เป็นอันยกเลกิ   
                ๒. หากมีตําแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง สพป.จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ย่ืนคําร้องขอย้ายประจําปีไว้ 
                    แต่มิได้ระบุช่ือสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้  ให้ย่ืนความประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง  
                    ในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดํารง 
                    ตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ย่ืนคําขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไป 
                    ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไมม่ีตําแหน่งว่างได้ ก็ให้ย่ืนคํารอ้งขอย้าย 
                    เพิ่มเติมได้ โดยผู้ที่ย่ืนคําร้องขอย้ายเพิ่มเติม หากไม่ได้รับการอนุมัติให้ย้าย คําร้องดังกล่าว 
                    เป็นอันยกเลิก 
 



                                                                                                           (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓) 

 
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

เรื่อง  กําหนดรายละเอียดประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศกึษา 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

_____________________________ 
 
  โดยที่ ก.ค.ศ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามนัยหนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙   
ลงวันที่  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐.๑ วรรคสอง กําหนดให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา 
จะต้องมีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ ์คุณวุฒิ การรกัษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโส
ตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดทํารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ และจัดทําเป็นประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑  
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  ๘  สิงหาคม ๒๕๕๔  จึงได้กําหนดรายละเอียดประกอบการประเมิน
ศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ที่ขอย้ายกรณปีกติ และกรณพิีเศษ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ให้ใช้รายละเอียดประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา  
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลงุ เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้ ต้ังแต่ถัดจากวันประกาศนี้ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๒ รายละเอียดประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา  
มีองค์ประกอบและค่าคะแนน ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ ๑   วิสัยทศันค์วามเป็นผู้นํา    ๑๐ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๒   ผลการปฏิบัติงาน    ๓๕ คะแนน 

องค์ประกอบที่ ๓   ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ๒๐ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๔   ประสบการณ์     ๑๐ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๕   คุณวุฒิ     ๕ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๖   การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ   ๑๐ คะแนน 
 
                                    

                                                               -๒- / องค์ประกอบที่ ๗... 
 
 
 



 
 

-๒- 
  

องค์ประกอบที่ ๗   ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง   ๕ คะแนน 
                         หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
 องค์ประกอบที่ ๘   ความอาวุโสตามหลักราชการ   ๕ คะแนน 
        รวม  ๑๐๐     คะแนน 

รายละเอียดดังนี้ 
 

 องค์ประกอบที่ ๑  วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา   (ค่าคะแนน    ๑๐   คะแนน) 
   ให้ผู้ขอย้ายนําเสนอวิสัยทัศนค์วามเป็นผู้นําในการบริหารสถานศึกษา ในอนาคต  
๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารงาน
งบประมาณพร้อมทั้งแผนงานในการพัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา ความยาวไม่เกิน  ๒ หน้ากระดาษ  
เอสี่ จํานวน  ๒  ชุด 
  ทั้งนี้  ใหผู้้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ หรือผู้ที่
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย เป็นผู้พิจารณาให้คะแนน ในส่วนขององค์ประกอบที่ ๑ 
 

 องค์ประกอบที่ ๒  ผลการปฏิบัติงาน        (ค่าคะแนน    ๓๕   คะแนน) 
๒.๑ ผลการประเมินของ สมศ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งล่าสุด ขณะดํารง 

ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน โดยได้รับการประเมินผ่านเกณฑม์าตรฐานในระดับดีมาก หรือระดับดี 
(ค่าคะแนน   ๕   คะแนน) 
        ๒.๑.๑ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๑๑ มาตรฐานขึน้ไป 
                  ๕  คะแนน 
        ๒.๑.๒ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๘-๑๐ มาตรฐาน 
                  ๔  คะแนน 
        ๒.๑.๓ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน ๗  มาตรฐานลงมา 
                  ๓  คะแนน 
 
   ๒.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET(ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖) โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยระดับสถานศึกษาครั้งล่าสดุ 
(ค่าคะแนน  ๑๐ คะแนน)    

     ๒.๒.๑ สูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  ๑๐  คะแนน 
        ๒.๒.๒ สูงกว่าหรือเท่ากับคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ๗  คะแนน 
        ๒.๒.๓ ตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา    ๕  คะแนน 
 
         -๓-/๒.๓ จุดพัฒนา... 
 
 
 



 
 

-๓- 
 
   ๒.๓ จุดพัฒนา ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.๖ (o-net ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้) ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบ  ๒  ปีการศึกษาย้อนหลัง (ค่าคะแนน  ๑๐  คะแนน) พิจารณาดังนี้ 
         ๒.๓.๑  ร้อยละ ๕.๐๐  ขึ้นไป     ๑๐  คะแนน 

      ๒.๓.๒ ร้อยละ๓.๐๐-๔.๙       ๗  คะแนน 
                 ๒.๓.๓ ตํ่ากว่าร้อยละ ๓.๐๐       ๕  คะแนน 
 กรณีสถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสูงกว่า หรือเท่ากับ 
ระดับชาติ และในปีการศึกษาปัจจุบันไม่มีการพัฒนาด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แต่มผีลการทดสอบสูงกว่า 
หรือเท่ากับระดับชาติ  ให้ได้คะแนนเต็ม  ๑๐ คะแนน 
   ๒.๔ ผลงานดเีด่น พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา หรือ
สถานศึกษา หรือครู หรือนักเรียน ของสถานศึกษาปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ได้จากการได้รับรางวัล  
โล่ เกียรติบัตร การได้รับการยกย่อง และหลักฐานดังกล่าวจะต้องระบุช่ือสถานศึกษา ช่ือผู้ขอย้าย ครู นักเรียน  
ในสถานศึกษาปัจจุบัน      (ค่าคะแนน   ๑๐  คะแนน) 
        ๒.๓.๑  ระดับกรม หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
        - ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศ หรือเทียบเท่า  ๑๐  คะแนน 
        ๒.๓.๒  ระดับเขตตรวจราชการ/ภาค/กลุ่มจังหวัด 
       - ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศ หรือเทียบเท่า   ๘  คะแนน 
        ๒.๓.๓  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัด 
       - ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศ หรือเทียบเท่า   ๖  คะแนน 
        ๒.๓.๔  ระดับเครือข่าย 
        - ชนะเลิศ หรือ รองชนะเลิศ หรือเทียบเท่า  ๔  คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๓  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา      (คา่คะแนน  ๒๐  คะแนน) 
   ๓.๑ การได้รับแต่งต้ัง หรือเคยได้รับแต่งต้ังเป็นวิทยากรในโครงการ หรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญในสายงาน ขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาปัจจุบันย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี     (ค่าคะแนน  ๑๐  คะแนน) 
        ๓.๑.๑ ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป                            ๑๐  คะแนน 
        ๓.๑.๒ ระดับเขตตรวจราชการ/ภาค/กลุ่มจังหวัด       ๗ คะแนน 
        ๓.๑.๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัดลงมา        ๕ คะแนน 
 
          -๔-/๓.๒ การได้รับ... 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๔ - 
 
   ๓.๒ การได้รับแต่งต้ัง หรือเคยได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
ตามกฎหมาย หรือกรรมการ/คณะทํางาน ตามโครงการ หรือกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  
ขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี  (คา่คะแนน    ๑๐     คะแนน) 
        ๓.๒.๑ ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป                            ๑๐ คะแนน 
        ๓.๒.๒ ระดับเขตตรวจราชการ/ภาค/กลุ่มจังหวัด       ๗ คะแนน 
        ๓.๒.๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา/จังหวัดลงมา             ๕ คะแนน 
(กรณีตาม ข้อ ๓.๒.๒ หากได้ปฏิบัติงานตามคําสั่งเกิน ๑๐ ครั้ง ให้ได้ ๑๐ คะแนน และข้อ ๓.๒.๓  
หากเกิน ๑๐ ครั้ง ให้ได้ ๗ คะแนน)  
 

 องค์ประกอบที่ ๔  ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา พิจารณาจากระยะเวลา ในการดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหมด (ค่าคะแนน ๑๐ คะแนน) (เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป ให้ปัดเป็น ๑ ปี) 
   ๔.๑  ต้ังแต่  ๒๑ ปี ขึ้นไป          ๑๐  คะแนน 
   ๔.๒ ต้ังแต่ ๑๑ – ๒๐  ปี           ๗ คะแนน 
   ๔.๓ ต้ังแต่ ๑ – ๑๐ ปี            ๕ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๕  คณุวุฒิ    (ค่าคะแนน   ๕   คะแนน) 
   ๕.๑ ปริญญาเอก           ๕ คะแนน 
   ๕.๒ ปริญญาโท           ๔ คะแนน 
   ๕.๓ ตํ่ากว่าปริญญาโท           ๓ คะแนน 
 องค์ประกอบที่ ๖  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ พิจารณาจากความประพฤติในระยะเวลา 
ย้อนหลัง  ๓  ปี     (ค่าคะแนน   ๑๐  คะแนน) 
   ๖.๑ ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย         ๑๐  คะแนน 
   ๖.๒  เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์           ๕ คะแนน 
   ๖.๓  เคยถูกลงโทษสูงกว่าภาคทัณฑ ์          ๐ คะแนน 
 

 องค์ประกอบที่ ๗  ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาปัจจุบัน   
(ค่าคะแนน  ๕  คะแนน)  (เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไปให้ปัดเป็น ๑ ปี) 
   ๗.๑  ต้ังแต่ ๑๐ ปี ขึ้นไป                  ๕ คะแนน 
   ๗.๒  ต้ังแต่ ๕-๙ ปี                  ๔ คะแนน 
   ๗.๓  ตํ่ากว่า   ๕ ปี                  ๓ คะแนน 
 
 
                                                                                                       -๕- /องค์ประกอบที่๘... 
 
 
 
 



 
 

- ๕ - 
  

องค์ประกอบที่  ๘ ความอาวุโสตามหลักราชการ  (ค่าคะแนน   ๕   คะแนน) 
   ๘.๑ วิทยฐานะ 
        ๘.๑.๑  ผูอํ้านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ/รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ   ๕ คะแนน 
        ๘.๑.๒  ผูอํ้านวยการเชี่ยวชาญ/รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ   ๔ คะแนน 
        ๘.๑.๓  ผูอํ้านวยการชํานาญการพิเศษ/รองผู้อํานวยการชํานาญการ ลงมา 
             ๓ คะแนน 
 

   ๘.๒ ความอาวุโสตามหลักราชการ พิจารณาตามลําดับความสําคัญ ดังนี ้ 
        ๘.๒.๑  ผูท้ี่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อน 
        ๘.๒.๒  ผูท้ี่มีวิทยฐานะสงูกว่า 
        ๘.๒.๓  ผูท้ี่มีเงินเดือนสูงกว่า 
        ๘.๒.๔  ผูท้ี่มีอายุราชการสูงกว่า 
        ๘.๒.๕  ผูท้ี่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นที่สูงกว่า 
        ๘.๒.๖  ผูท้ี่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันนั้นก่อน 
        ๘.๒.๗  ผูท้ี่มีอายุตัวมากกว่า 

สําหรับกรณีขอ้ ๘.๒ ให้ใช้เมือ่คะแนนรวมในองค์ประกอบที่ ๑-๗ และ ๘.๑ เท่ากัน ใหพิ้จารณา
จัดลําดับตามหลักอาวุโสตามข้อ ๘.๒ นี้ 
 ข้อ ๓ การใช้ตําแหน่งว่างในการบรรจุแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกกับการรับย้าย 
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ใช้ในสัดส่วน ๕๐ : ๕๐  ของตําแหน่งว่างที่มีอยู่ในขณะนั้น หากใช้สัดส่วน
ดังกล่าวแล้วยังมีตําแหน่งว่างเหลืออีก ๑ อัตรา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
พิจารณาการนําไปใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๔ ในการพิจารณาตามองค์ประกอบต่าง ๆ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
จะพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่แนบมาเท่านั้น 
 ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ มีอํานาจตีความวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา
ตามประกาศนี้ และให้ถือเป็นที่สุด 
 

   ประกาศ ณ วันที่   ๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                                                          
                                  

                                                             (นายศลใจ  วิบูลกิจ) 
                                ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
 
 
 
 



 
แบบกรอกข้อมูลรายละเอียดการประเมินศักยภาพการย้ายผูบ้ริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา 
(ขององค์ประกอบต่าง ๆ ตามประกาศ สพป.พทัลุง เขต ๑ ลงวันที่  ๘  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔) 

ช่ือ-สกุล............................................................................................ตําแหน่ง................................................. 
โรงเรียน..................................................................................... สพท............................................................... 

ที่ รายละเอียดการประเมิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
๑ 
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ ๑วิสัยทัศนค์วามเป็นผู้นํา                                     ( ๑๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๒  ผลการปฏิบัติงาน                                          ( ๓๕  คะแนน) 
   ๒.๑ ผลการประเมินของ สมศ.           ระดับดี             ....................มาตรฐาน    
                                                  ระดับดีมาก        ....................มาตรฐาน 
                                                  รวม                 ....................มาตรฐาน 
                                                                                      ( ๕ คะแนน) 
   ๒.๒ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ / ทุกกลุม่สาระ(O-NET ป.๖)  
                                                                                  ( ๑๐ คะแนน) 
          ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบระดับชาติ (ระดับช้ัน ป.๖) เฉลี่ยร้อยละ......................... 
   ๒.๓ จุดพัฒนา ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-NET ป.๖)            ( ๑๐ คะแนน) 
          ค่าเฉลีย่เปรียบเทียบ  
                 - ปีการศึกษา ................................ เฉลี่ยร้อยละ ............................ 
                 - ปีการศึกษา ...............................  เฉลี่ยร้อยละ ............................ 
                        เพิ่มขึ้น หรือลดลงร้อยละ  ............................. 
   ๒.๔ ผลงานดีเด่น  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู หรือนักเรียน ได้รับรางวัล โล ่
         เกียรติบัตร ในระดับ.................................................................... ( ๑๐ คะแนน) 
องค์ประกอบที่ ๓  ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา        ( ๒๐ คะแนน) 
   ๓.๑ ได้รับแต่งต้ัง หรือเคยได้รับแต่งต้ังเป็นวิทยากรในโครงการ หรือกิจกรรม 
          ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหาร 
          สถานศึกษาปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ในระดบั............................................ 
                                                                                      ( ๑๐ คะแนน) 
   ๓.๒ ได้รับแต่งต้ัง หรือเคยได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ 
          ตามกฎหมาย หรือกรรมการ/คณะทํางานตามโครงการ หรือกิจกรรม 
          ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขณะดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
          ปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี ในระดับ.............................................................. 
          จํานวน ....................ครั้ง                                            ( ๑๐ คะแนน) 

๑. 
 
 
 
 
๒.๑  
 
 
๒.๒   
 
 
 
 
๒.๓   
 
๒.๔   
 
 
 
 
๓.๑   
 
 
 
 
๓.๒  

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

ที่ รายละเอียดการประเมิน เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 
๔ 
 
 
๕ 
 
๖ 
 
 
๗ 
 
 
 
๘ 

 
องค์ประกอบที่ ๔ ประสบการณ์ในการบรหิารสถานศึกษา                 ( ๑๐ คะแนน) 
     ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่............................................................. 
     จนถึงปัจจบัุน (๑๕ สิงหาคม)   รวม...............ปี............. ........เดือน 
องค์ประกอบที่ ๕  คณุวุฒิ                                                      ( ๕ คะแนน) 
   สําเร็จการศกึษาในระดับ......................................................................................  
องค์ประกอบที่ ๖  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ                        ( ๑๐ คะแนน) 
     (    )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย         
     (    ) เคยถูกลงโทษทางวินัย โทษที่ได้รบั......................................................... 
องค์ประกอบที่ ๗  ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งผู้บริหารในสถานศึกษาปัจจุบัน  
                                                                                     ( ๕ คะแนน) 
    ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในสถานศึกษาปัจจุบันต้ังแต่............................. 
     ..............................จนถึงปัจจุบัน(๑๕ สงิหาคม)  เป็นเวลา..............ปี..............เดือน  
องค์ประกอบที่ ๘  ความอาวุโสตามหลักราชการ                            ( ๕ คะแนน) 
    - ปัจจุบันได้รับวิทยฐานะ...........................................ต้ังแต่.......................................   
    - ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงสุด คือ ช้ันตรา................................................. 
       เมื่อวันที่................. เดือน................................. พ.ศ. ............................. 
 
                                                      รวมคะแนนทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 

 
๔. 
 
 
๕. 
 
๖. 
 
 
๗. 
 
 
 
๘. 

 
 
(ให้ผูข้อย้ายกรอกข้อมูลและแนบเอกสารอ้างอิงประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน หากกรอกข้อมูล 
ไม่ถูกต้องครบถ้วน และไมม่ีเอกสารอ้างอิงจะไม่คิดคะแนนในองค์ประกอบนั้น ๆ จะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้) 
 

--------------------------------------- 
 
 
                                                                          ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง 
 
                                                              (................................................................) 
                                               ผู้อํานวยการโรงเรียน............................................................ 
 
               
 
 
 



                                                                                               (สิ่งทีส่่งมาด้วย ๔) 

                                                     
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
เรื่อง  รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

        สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 
     _____________________________ 

 
  โดยที่ ก.ค.ศ.ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา   
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ตามนัยหนังสือสํานักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ 
ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔  ข้อ ฌ.หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ข้อ ๒    
การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกาศรายชื่อสถานศึกษา           
ที่เห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑      
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่   ๘  สิงหาคม ๒๕๕๔  จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
    โรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน ๑ โรง 
  ๑. โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เครอืข่ายเมืองสวรรค์  ตําบลคูหาสวรรค์  อําเภอเมืองพัทลุง  
   โรงเรียนในฝนั  จํานวน ๗ โรง 
  ๑. โรงเรียนวัดทะเลน้อย  เครือข่ายไตรภาคี  ตําบลทะเลน้อย  อําเภอควนขนุน 
  ๒. โรงเรียนบ้านเขาปู่  เครือข่ายศรีบรรพต  ตําบลเขาปู่  อําเภอศรีบรรพต 
  ๓. โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม  เครือข่ายป่าพะยอม  ตําบลป่าพะยอม  อําเภอป่าพะยอม 
  ๔. โรงเรียนวัดคลองใหญ ่ เครือข่ายบ้านพร้าว  ตําบลเกาะเต่า  อําเภอป่าพะยอม 
  ๕. โรงเรียนวัดบ้านนา  เครือข่ายศรีนครินทร์  ตําบลบ้านนา  อําเภอศรีนครินทร ์
  ๖. โรงเรียนวัดร่มเมือง  เครือข่ายศรีนครินทร์  ตําบลอ่างทอง  อําเภอศรีนครินทร ์
  ๗. โรงเรียนบ้านขัน  เครือข่ายศรีนครินทร ์ ตําบลชุมพล  อําเภอศรีนครินทร์ 
   โรงเรียนดีประจําตําบล  จํานวน ๓๐ โรง 
  ๑. โรงเรียนวัดวิหารเบิก  เครอืข่ายเมืองเก่า  ตําบลลําปํา  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๒. โรงเรียนวัดควนถบ  เครือข่ายเมืองสวรรค์  ตําบลพญาขัน  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๓. โรงเรียนวัดบ้านสวน  เครอืข่ายเมืองเก่า  ตําบลควนมะพร้าว  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๔. โรงเรียนวัดอภยาราม  เครือข่ายเมืองทักษิณ  ตําบลท่าแค  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๕. โรงเรียนวัดหัวหมอน  เครือข่ายเมืองทักษิณ  ตําบลนาโหนด  อําเภอเมืองพัทลุง 
 

                                                                                                            -๒-/ ๖.โรงเรียน... 



 
 -๒- 

 
  ๖. โรงเรียนวัดโอ่  เครือข่ายเมืองทักษิณ  ตําบลร่มเมือง  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๗. โรงเรียนวัดอัมพวนาราม  เครือข่ายเมืองสวรรค์  ตําบลท่ามิหรํา  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๘. โรงเรียนวัดโคกชะงาย  เครือข่ายเมืองสวรรค์  ตําบลเขาเจียก  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๙. โรงเรียนบ้านปรางหมู่  เครือข่ายเมืองสวรรค์  ตําบลปรางหมู่  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๑๐. โรงเรียนวัดแจ้ง  เครือข่ายเมืองเก่า  ตําบลชัยบุรี  อําเภอเมืองพัทลุง 
  ๑๑. โรงเรียนบ้านหยีในสามคัคี  เครือข่ายควนขนุน  ตําบลชะมวง  อําเภอควนขนุน 
  ๑๒. โรงเรียนบ้านควนดินแดง  เครือข่ายจตุรมิตร  ตําบลดอนทราย  อําเภอควนขนุน 
  ๑๓. โรงเรียนวัดประดู่หอม  เครือข่ายไตรภาคี  ตําบลทะเลน้อย  อําเภอควนขนุน 
  ๑๔. โรงเรียนบ้านสํานักกอ  เครือข่ายควนขนุน  ตําบลปันแต  อําเภอควนขนุน 
  ๑๕. โรงเรียนวัดแหลมโตนด  เครือข่ายควนขนุน  ตําบลแหลมโตนด  อําเภอควนขนุน 
  ๑๖. โรงเรียนบ้านระหว่างควน  เครือข่ายจตุรมิตร  ตําบลพนมวังก์  อําเภอควนขนุน 
  ๑๗. โรงเรียนวัดควนแพรกหา  เครือข่ายจตุมิตร  ตําบลแพรกหา  อําเภอควนขนุน 
  ๑๘. โรงเรียนวัดโงกน้ํา เครือข่ายจตุรมิตร  ตําบลนาขยาด  อําเภอควนขนุน 
  ๑๙. โรงเรียนบ้านควนขนุน  เครือข่ายควนขนุน  ตําบลควนขนุน  อําเภอควนขนุน 
  ๒๐. โรงเรียนอนุบาลควนขนุน  เครือข่ายควนขนุน  ตําบลโตนดด้วน  อําเภอควนขนุน 
  ๒๑. โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต  เครือข่ายศรีบรรพต  ตําบลเขาย่า  อําเภอศรีบรรพต 
  ๒๒. โรงเรียนบ้านเหรียงงาม  เครือข่ายศรีบรรพต  ตําบลเขาปู่  อําเภอศรีบรรพต 
  ๒๓. โรงเรียนวัดตะแพน  เครอืข่ายศรีบรรพต  ตําบลตะแพน  อําเภอศรีบรรพต 
  ๒๔. โรงเรียนบ้านบ่อทราย เครือข่ายบ้านพร้าว  ตําบลบ้านพร้าว  อําเภอป่าพะยอม 
  ๒๕. โรงเรียนบ้านไสกุน  เครือข่ายป่าพะยอม ตําบลป่าพะยอม  อําเภอป่าพะยอม 
  ๒๖. โรงเรียนบ้านปากเหมือง  เครือข่ายบ้านพร้าว ตําบลเกาะเต่า  อําเภอป่าพะยอม 
  ๒๗. โรงเรียนบ้านนาวง  เครือข่ายศรีนครนิทร์  ตําบลบ้านนา  อําเภอศรีนครินทร ์
  ๒๘. โรงเรียนวัดเกษตรนิคม  เครือข่ายศรีนครินทร์  ตําบลลําสินธ์  อําเภอศรีนครินทร ์
  ๒๙. โรงเรียนบ้านอ่างทอง  เครือข่ายศรีนครินทร์  ตําบลอ่างทอง  อําเภอศรีนครินทร ์
  ๓๐. โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์  เครือข่ายศรีนครินทร ์ ตําบลชุมพล  อําเภอศรีนครินทร์ 
 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ ณ วันที่    ๘   สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                                                              
                                               

(นายศลใจ  วิบูลกิจ) 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต ๑ 


