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  คู่มือการด าเนินงานจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง ด้านการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดยแสดงเป็น
แผนภูม ิ
ขั้นตอนการท างาน วิธีการด าเนินการ กฎระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานมาเพ่ือศึกษาและ
น าไปปฏิบัติ เป็นประโยชน์ในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
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   คู่มือกำรปฏิบัติงำน 

                                          เรื่อง  กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  

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

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินงานการแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงได้จัดท า 

คู่มือในการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการ 
ของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  ขอบเขตของงำน 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายใน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย และให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย  และเมื่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา
อนุมัติแล้ว  ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  สั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ต่อไป 

3.  ค ำจ ำกัดควำม 
  1. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  5. อกศจ. หมายถึง คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  6. กศจ. หมายถึง คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
 
4. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้รวบรวมค าร้องขอย้าย เพ่ือน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือขอส่งค าร้องขอย้ายไปต่างจังหวัดและน าส่งค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าค่าคะแนน ประเมินศักยภาพตามองค์ประกอบตัวชี้วัด เพื่อน าผลคะแนนเสนอท่ีประชุม
เสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาการ
ย้าย ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) มอบหมายงานในหน้าที่และเดินทาง
ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งย้ายต่อไป 
 
 
 



5.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
  5.1  ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างและแจ้งปฏิทินการส่งค าร้องขอย้าย และรายละเอียดตาม
องค์ประกอบตัวชี้วัด 

          5.2  ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ในระหว่างวันที่            
1 - 15 สิงหาคม โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  

5.3  สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผู้ขอย้าย 
5.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   

รวบรวมค าร้องของผู้ขอย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
เพ่ือส่งค าร้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ปลายทาง 
  5.5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
รวบรวมค าร้องผู้ขอย้ายทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาและจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้าย 
ส่งไปขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับย้าย 
  5.6  เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน  แต่งตั้ง 
คณะกรรมการจัดท าคะแนนตามองค์ประกอบการย้าย และกรอกคะแนนตามบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่  
น าเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณากลั่นกรองการย้าย 
  5.7  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
น าผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติย้าย 
  5.8  ศึกษาธิการจังหวัดออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

            
             

 

 

 

 

 

ผู้ขอย้าย ยื่นค าร้องผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

สพป./สพม. รวบรวมค าร้องและจัดท าข้อมูล/ 
ส่งค าร้องไปยัง สพป.สพม.ปลายทาง 

น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ 

ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับย้าย 

อกศจ. น าผลการพิจารณากลั่นกรองการย้าย 
 น าเสนอ กศจ.อนุมัตกิารย้าย 

         ศึกษาธิการจังหวัด ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  
ออกค าสั่งสั่งย้ายและแต่งตั้ง 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งค าสั่งให้ สพฐ. และ
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคะแนน 
และจัดท ารายละเอียด เสนอที่ประชุม อกศจ. 



7.  ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติ 
7.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2549 

  7.2 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที ่29 กรกฎาคม 2554 
  7.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1024 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2556 
  7.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที ่10 มิถุนายน 2559 
  7.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที ่11 สิงหาคม 2559 
  7.6 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2559 
  7.7 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560  
  7.8 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 
  7.9 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 
 หมำยเหตุ   

1. ตามระเบียบข้างต้น  ข้อ 7.2 – 7.8 ให้ใช้บังคับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  
2. ตามระเบียบข้างต้น  ข้อ 7.1 ให้ยกเลิกเฉพาะในส่วนของการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

  3. ตามระเบียบข้างต้น  ข้อ 7.2 – 7.8  ให้ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 
  4. ให้ใช้ระเบียบข้างต้น  ข้อ 7.9 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป 
  ข้อสังเกตในระดับปฏิบัติ 
  1.  การยื่นค าร้องขอย้ายให้ระบุขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
  2.  คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดควรพิจารณาการย้ายทั้งภายในและต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาในคราวเดียวกัน 
  3.  กรณีการย้ายสับเปลี่ยนให้ประสานการออกค าสั่งของทั้งสองเขตให้วัน เดือน ปี ที่ออก
ค าสั่ง ตรงกัน 
  4.  กรณียื่นค าร้องขอย้ายมากกว่า 1 เขต หากเขตพ้ืนที่ใดพิจารณารับย้ายตามค าขอก่อนให้
ยึดถือค าสั่งนั้น  
 
8.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
   แบบค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
9. เอกสำรอ้ำงอิง 
  1. ประกาศต าแหน่งว่าง   
  2. ประกาศองค์ประกอบตัวชี้วัด 
  3. ปฏิทินการย้ายตามที่ สพฐ.ก าหนด 
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ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































 
 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 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ก็ให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้  

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  

 



- ๘ - 
 

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 ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 

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 
สํานักบริหารงานการศึกษาพเิศษด้วยกันก่อน 

       (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 ดังนี้ 

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 จาํนวน 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 ให้ผู้มีอาํนาจตามมาตรา 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. ถ้าไม่ได้ตามระบุ 
........(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. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่ 

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

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

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

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

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

.......................................................................... 
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. วุฒิ ……………………………………………………………… 

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

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

๔. ประสบการณ์…………………………………………… 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 
.................................................................... 

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. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่ 

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

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

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

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

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

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

















สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุร � เขต 2

คู่มอืคู่มอืคู่มอื
         การปฏิบติังานการปฏิบติังานการปฏิบติังาน   

กลุ่มบรหิารงานบุคคลกลุ่มบรหิารงานบุคคลกลุ่มบรหิารงานบุคคล

งานเลื�อนเงนิเดือน ขา้ราชการครูงานเลื�อนเงนิเดือน ขา้ราชการครูงานเลื�อนเงนิเดือน ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษาและบุคลากรทางการศกึษาและบุคลากรทางการศกึษา

นายทรงศกัดิ�นายทรงศกัดิ�นายทรงศกัดิ�          พรมเนตรพรมเนตรพรมเนตร



คูมือการปฏิบัติงาน 
งานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

นายทรงศักดิ์  พรมเนตร 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



 
 

คํานํา 

  

ดวย ก.ค.ศ. ไดออกกฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 โดย

ใหบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญใหเปลี่ยนวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา จากระบบข้ันเงินเดือนเปนระบบรอยละ ตามแบบขาราชการพลเรือนสามัญ ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันท่ี 27 กันยายน 2561 

 เพ่ือประโยชนในการจัดสรรวงเงินงบประมาณอยางเปนธรรม สพป.กาญจนบุรีเขต 2 จึงประกาศแนว

ปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

ตามมาตรา 38 ค. (2) พรอมท้ังไดจัดทําคูมือฉบับนี้ เพ่ือสรางความเขาใจในการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบ

รอยละใหเปนไปในทางเดียวกันตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

 

 

     นายทรงศักดิ์  พรมเนตร 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
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วัตถุประสงค           1 

ขอบเขตของงาน           1 

คําจํากัดความ           1 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน          1 

Flow chart การปฏิบัติงาน         3 

แบบฟอรมท่ีใช           4 

เอกสาร/หลักฐานอางอิง          4 

ภาคผนวก 

  - แบบฟอรม 
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1. ช่ืองาน งานเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการดําเนินการ เลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)    

ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. ขอบเขตของงาน 

การเลื่อนเงินเดือนตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ตามผลการประเมินและการปฏิบัติราชการ โดยประเมินปละ   

2 ครั้ง ตามรอบปงบประมาณ ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดไป 

ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของปเดียวกัน 

 

4. คําจํากัดความ 

เลื่อนเงินเดือน หมายถึง การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

ตามแนวปฏิบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

 

5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ศึกษาหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ท่ีเก่ียวของ 

5.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินงานเลื่อนเงินเดือนใหสอดคลองกับปฏิทินตามแนวปฏิบัติของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5.3 การเลื่อนเงินเดือนใหแกขาราชการครูฯ ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

(1) ตรวจสอบขอมูลการลาตางๆ ลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และการมาทํางานสาย 

(2) ตรวจสอบขอมูลการถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกฟองคดีอาญา หรือถูกศาลพิพากษา 

(3) ประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

(4) จัดทําตัวชี้วัดรายบุคคล 

(5) ผูบังคับบัญชาดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปท่ีผานมา และใหคะแนน

ระดับผลการประเมิน กําหนดเปน 5 ระดับ (ดีเดน ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง) 

-ผลการประเมินระดับดีเดน  ไดคะแนน 90% ข้ึนไป 

-ผลการประเมินระดับดีมาก  ไดคะแนน 80-89% 

-ผลการประเมินระดับดี       ไดคะแนน 70-79% 

-ผลการประเมินระดับพอใช  ไดคะแนน 60-69% 

-ผลการประเมิน ระดับตองปรับปรุง ไดคะแนนต่ํากวา 60% (ไมไดเลื่อนเงินเดือน) 
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(6) ประกาศผลการประเมินเฉพาะผูมีผลการประเมิน “ดีเดน” และ “ดีมาก” 

5.4 ตรวจนับจํานวน/อัตราเงินเดือนขาราชการท่ีปฏิบัติหนาท่ีราชการอยูจริง (รวมผูท่ีมาชวยราชการ)   

ณ วันท่ี 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน เพ่ือเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน) หรือ ครั้งท่ี 2       

(1 ตุลาคม) แลวแตกรณี (ยกเวนผูไปชวยราชการ สพฐ. และตางสังกัด สพฐ.) และคํานวณวงเงิน

เลื่อนเงินเดือนรอยละ 3 ของฐานเงินเดือนรวม 

5.5 นําผลการประเมินฯ เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5.6 นําวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรมาบริหารเพ่ือจัดวาแตละระดับผลการประเมิน จะใหขาราชการเลื่อน

เงินเดือนไดรอยละเทาไร โดยไมเกินวงเงินท่ีไดรับจัดสรร แลวใหนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ โดยมีเง่ือนไขพอสรุปได ดังนี้ 

(1) แตละคนเลื่อนเงินเดือนในแตละครั้งไดไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณแตละประเภท 

ตําแหนง สายงาน และระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารงตําแหนงอยู 

(2) หามมิใหนําวงเงินมาหารเฉลี่ยเพ่ือใหทุกคนไดเลื่อนรอยละท่ีเทากัน 

(3) ผลการประเมิน “ตองปรับปรุง” (คะแนนต่ํากวารอยละ 60 ) ไมไดเลื่อนเงินเดือน 

(4) เลื่อนเงินเดือนไดไมเกินเงินเดือนสูงสุดท่ีกําหนดแตละประเภทตําแหนง สายงาน ระดับ 

(5) เฉพาะจํานวนเงินเลื่อนเงินเดือน ถามีเศษไมถึงสิบบาท ใหปดเปนสิบบาท 

(6) การพิจารณากําหนดรอยละการเลื่อนเงินเดือนตองสอดคลองกับผลคะแนนประเมิน 

(7) ใหเลื่อนเงินเดือนอัตรารอยละของฐานในการคํานวณของแตละชวงเงินเดือนในแตละประเภท

ตําแหนง สายงาน ระดับตําแหนงท่ีผูนั้นดํารง 

5.7 จัดทําบัญชีรายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

5.8 ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจตามมาตรา 53 สั่งเลื่อนเงินเดือน ประกาศอัตรารอยละการเลื่อนในแตละ

ระดับผลการประเมินใหทราบท่ัวกัน ประกาศอยางชาท่ีสุดพรอมกับการมีคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 

5.9 สงเอกสารใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

5.10 แจงผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล (รอยละท่ีไดรับการเลื่อน ฐานในการคํานวณ จํานวนเงินท่ี

ไดรับการเลื่อนและเงินท่ีพึงไดรับ แจงเหตุผลใหผูท่ีไมไดเลื่อนเงินเดือนทราบ) 

5.11 สรุปจัดทําเอกสารรายงาน สพฐ.ตามแบบ 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

นับตัวขาราชการท่ีปฏิบัติจริงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

 

 

อ.ก.ค.ศ. เขตฯจัดสรรโควตาเลื่อนข้ันพิเศษ/วงเงินเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

 

 

 

เขตฯ ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 

พิจารณาเลื่อนข้ัน 

 

 

คณะกรรมการกลั่นกรองผลประเมินการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

เขตฯ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เห็นชอบการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

ผูมีอํานาจตาม ม.53 ลงนามคําสั่งเลื่อนเงินเดือน 
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7. แบบฟอรมท่ีใช 

 

7.1 บัญชีแสดงอัตราเงินเดือนของขาราชการ ท่ีมีตัวอยูจริง 

7.2 บัญชีรายชื่อขาราชการ ท่ีชวยปฏิบัติราชการตางโรงเรียน/สพท 

7.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตร 38 ค. (2) 

7.4 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 

8. เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ท่ีเกี่ยวของกับการเล่ือนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 

38 ค.(2)  

1. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 102/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล

ปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว 28 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

5. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว 21 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

6. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2553 

7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนของขาราชการและ

ลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 

8.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 

9.  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.5/ว23 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดือนสูงกวาข้ันสูงของตําแหนงท่ีไดรับการ

แตงตั้งมาใชสําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

 

 



 

ภาคผนวก 



 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้รับการประเมนิ 

 

รอบการประเมนิ     รอบท่ี  1 1 ตุลาคม………              ถึง 31 มีนาคม…….   
     รอบท่ี  2 1 เมษายน……..               ถึง 30 กนัยายน…..  
 
ช่ือผูรั้บการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. 
ต าแหน่ง.................................................... ประเภทต าแหน่ง   (    ) ทัว่ไป   (    ) วิชาการ   
ระดบัต าแหน่ง (    ) ปฏิบติังาน  (    ) ช านาญงาน  (    ) ปฏิบติัการ (    ) ช านาญการ (    ) ช านาญการพิเศษ
สงักดั กลุ่ม/หน่วย.................................................................... 
ช่ือผูป้ระเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................ 
ต าแหน่ง...................................................... ประเภทต าแหน่ง  (    ) ทัว่ไป (     ) วิชาการ    
 
ค าช้ีแจง 
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการน้ีมีดว้ยกนั 3 หนา้ ประกอบดว้ย 
        ส่วนที่ 1 ขอ้มูลของผูรั้บการประเมิน  เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัผูรั้บการประเมิน 

        ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน  ใชเ้พื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน  
                               องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ และน ้าหนกัของทั้งสององคป์ระกอบ ในแบบสรุปส่วน 

                               ที่ 2 น้ี ยงัใชส้ าหรับค านวณคะแนนผลการปฏิบติัราชการรวมดว้ย 
- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นผลสัมฤทธ์ิของงาน ใหน้ ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานโดยใหแ้นบทา้ย

แบบสรุปฉบบัน้ี 

- ส าหรับคะแนนองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ใหน้ ามาจากแบบประเมินสมรรถนะโดยใหแ้นบทา้ย
แบบสรุปฉบบัน้ี 

 ส่วนที่ 3  แผนพฒันาการปฏิบติัราชการรายบุคคล  ผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินร่วมกนัจดัท าแผนพฒันา 
                               ผลการปฏิบติัราชการ 
 ส่วนที่ 4  การรับทราบผลการประเมิน  ผูรั้บการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 

 ส่วนที่ 5  ความเห็นของผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป  ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปกลัน่กรองผลการประเมิน  
                                แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการ และใหค้วามเห็น      
ค าว่า  “ผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไป” ส าหรับผูป้ระเมินตามขอ้ 2 (9) หมายถึง หัวหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดัผูบ้งัคบับญัชาของ 
             ผูรั้บการประเมิน 
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ตอนที่ 2 : การสรุปผลการประเมิน 
    

องค์ประกอบการประเมิน คะแนนประเมิน (ก) 
น้ าหนัก (ข) 

% 
รวมคะแนน 
(ก) x (ข) 

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน  80  
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ)  20  
องค์ประกอบอ่ืน (ถ้ามี)    

รวม 100  
ระดับผลการประเมิน 
     ดีเด่น คะแนน 90 % ขึ้นไป                              อัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน............. 
     ดีมาก คะแนน 80 – 89 %                      ฐานในการค านวณ............................. 
     ดี คะแนน 70 – 79 %                     จ านวนเงินที่ได้รับการเลื่อน............... 
     พอใช้ คะแนน 60 – 69 %            เงินเดือนที่พึงได้รับ........................... 
     ต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า 60 % (ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน) 
 
ส่วนที่ 3 :  แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล 

ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา (ระบุ) 
ช่วงเวลาที่ต้องการ 
การพัฒนา (ว/ด/ป) 

ความรู้ : 
 

  

 
 

  

ทักษะ: 
 

  

 
 

  

สมรรถนะหลัก : 
 

  

สมรรถประจ าสายงาน 
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ส่วนที่ 4  :  การรับทราบผลการประเมิน 
ผู้รับการประเมิน : 
     ได้รับทราบผลการประเมินและแผนพัฒนาการปฏิบัติราชการ        ลงชื่อ.................................................. 
           รายบุคคลแล้ว                     ต าแหน่ง............................................. 
                        วันที่....................................................   
ผู้ประเมิน :  
     ได้แจ้งผลการประเมินและผู้รับการประเมินได้ลงนามรับทราบ        ลงชื่อ.................................................. 
     ได้แจ้งผลการประเมินเมื่อวันที่.................................................        ต าแหน่ง.............................. ............... 
           แต่ผู้รับการประเมินไม่ลงนามรับทราบ                                  วันที่................................................... 
           โดยมี.........................................................................เป็นพยาน 
                                                                     ลงชื่อ...................................................พยาน 
                                                                     ต าแหน่ง.............................................. 
                                                                     วันที่.................................................... 
       
ส่วนที่ 5  ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ......................................................... 
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                     ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................         วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง (ถ้ามี) :  
     เห็นด้วยกับผลการประเมิน                                            ลงชื่อ........................................................  
    มีความเห็นต่างดังนี้                                                      ต าแหน่ง.................................................... 
             ..................................................................................           วันที่.......................................................... 
             .................................................................................. 
             .................................................................................. 
 

 
 
 
 



 

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   

                                                                             รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 

ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................ ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว)........................................................ลงนาม.................................... 

ตัวชี้วัดผลงาน 
คะแนนตามระดับค่าปา้หมาย คะแนน 

(ก) 

น้ าหนัก 

(ข) % 

คะแนนรวม 

(ค=กxข) 1 2 3 4 5 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

      รวม 100%  

 (คx20) = 

 

รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น  100 คะแนน  
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 1  ช่องคะแนน (ก) 

 
 
 



แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
                                                  รอบการประเมิน      รอบท่ี 1  1 ตุลาคม........ถึง 31 มีนาคม........                   
                                                                              รอบท่ี 2 1 เมษายน.......ถึง 30 กันยายน ..... 
 
ชื่อผู้รับการประเมิน............................................................................................. ลงนาม........................................ 
ต าแหน่ง.....................................................ระดับต าแหน่ง......................................ประเภทต าแหน่ง......................... 
ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน ............................)........................................................ลงนาม............................. ....... 
 

สมรรถนะ 
 
 

ระดับที ่

ระดับที่ 
คาดหวัง 

คะแนน 
ประเมิน 

(ก) 

น้ าหนัก 
(ข) 
% 

คะแนนรวม 
(ค=กx-ข) 

(ปรับฐานแล้ว) 

บันทึกการประเมิน 
โดยผู้ประเมิน 

(ถ้ามี) 

สมรรถนะหลัก 
1.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์      
2.  บริการที่ดี      
3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชพี      
4.  การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม      
5.  การท างานเป็นทีม      
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ  
1.  การคิดวิเคราะห์      
2.  การมองภาพองค์รวม      
3.  การด าเนินงานเชิงรุก      
4. การสืบเสาะหาข้อมูล      
5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน      
  รวม 100%   
   (ค x 20) =  
 
รวมคะแนน (ค)  แลว้หารด้วย 100  น าผลลพัธ์ที่ได้คูณด้วย  20  เพื่อแปลงคะแนนเป็น 100 คะแนน 
น าคะแนนที่ได้ไปกรอกในแบบสรุปผลการประเมิน หน้า 2  องค์ประกอบที่ 2  ช่องคะแนน (ก) 
 

 

หมายเหตุ  ผู้ประเมินกับผู้รับการประเมินตกลงร่วมกัน 



 
แบบฟอร์มการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคล 

ผู้ปฏิบัติงาน......................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์
หรือนโยบาย 

งาน 

(กิจกรรมหลัก) 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 

(KARS) 

ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ค่าเป้าหมาย น้ าหนัก 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

 

หมายเหตุ  ในเดือนแรกของทุกรอบการประเมิน(เดือนตุลาคม และเดือนเมษายน) ให้ผู้รับการประเมินจัดท าตัวชี้วัดจ านวน 5-7 ตัว โดยแต่ละตัวจะต้องมีค่าน้ าหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
และเม่ือรวมค่าน้ าหนักทุกตัวแล้วจะต้องมีค่าน้ าหนักร้อยละ 100 ส่วนตัวใดจะมีค่าน้ าหนัก ค่าเป้าหมายเท่าใด ให้พิจารณาร่วมกันกับผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ผู้อ านวยการโรงเรียน             
แล้วแต่กรณีเท่าใด ส าหรับต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ให้ตกลงกับรอง ผอ.สพป.ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลกลุ่มนั้นๆ



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

 
สวนท่ี 1  การปฏิบัติงานประจําเดือน    ………………………..  พ.ศ.  …………………..            
ชื่อผูรายงาน   ............................................         ตําแหนง   …………………….. 
กลุม  …………………………………………………. 

สวนท่ี 2  งานประจําตามบทบาทภารกิจหลัก 

งาน ปริมาณ คุณภาพ 
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สวนท่ี 3  งานท่ีไดรับมอบหมาย 

งาน ปริมาณ คุณภาพ 

 
 
 
 

  

หมายเหต ุ แนบภาพถายกิจกรรม  (ถามี) 

 
สวนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 
.......……………………………………………………………………………………………………... 
 

(ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 
                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 
ความเห็นผูอํานวยการกลุมฯ 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

      
 (ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 

                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 

ความเห็นรองผูอํานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

   

   (ลงช่ือ)........................................................ผูรายงาน 
                                                                                                              (………………………………………….) 
                                                                                                    ตําแหนง    ………………………………………………….. 
                            วันท่ี   …………………………………………………………… 
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ความเห็น / คําสั่ง  ผูอํานวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
 ....................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................ 

                 (ลงช่ือ)........................................................ 
                                                                                                          (   ....................................       ) 
                                                                        ตําแหนง…ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
                            วันท่ี............................................. 
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