ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
เรื่อง ตําแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
_____________________________
ด้ ว ย ก.ค.ศ. ได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ สํ า นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๑๔ จึ ง ประกาศตํ า แหน่ ง ว่า งผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน จํานวน ๑ ตําแหน่ง คือ
ที่
1

โรงเรียน
สตรีภูเก็ต

ทีต่ ั้ง
อําเภอเมืองภูเก็ต

ขนาดโรงเรียน
ใหญ่พิเศษ

จํานวนนักเรียน
๓,๒๔๕

เลขทีต่ าํ แหน่ง
๒๙๑๐๕

ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคําร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ไว้แล้ว แต่
มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคําร้องขอย้ายไว้ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม
๒๕๕๕ หากประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ สําหรับผู้ยื่นคําร้องขอย้ายเพิ่มเติมหากไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ย้ายคําร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก โดยให้จัดส่งคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศเพิ่มเติม) สําเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารประกอบการพิจารณาย้ายพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา และผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผล
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
เป็นต้น ซึ่งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ต้องพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานที่แสดงถึง
เหตุแห่งการกระทํา วิธีการดําเนินการ ผลที่เกิดขึ้น หรือผลกระทบต่าง ๆ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ จํานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ หากพ้น
กําหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔
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หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
อาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๕๙ แห่ งพระราชบัญ ญัติ ระเบี ยบข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดว่า การย้ายข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก.ค.ศ.กํ า หนด ดั ง นั้ น 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 แล้วแต่กรณี
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

-๒ค. 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. จํานวนนักเรียน (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
ความเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ยและความเห็ น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่านั้น
ฉ. การกํ า หนดสั ด ส่ ว นของจํ า นวนตํ า แหน่ ง ว่ า งเพื่ อ ใช้ ใ นการย้ า ยและการแต่ ง ตั้ ง
จากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก
๑. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณากําหนดสัดส่วนของจํานวนตําแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี
ผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ตําแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุ
และแต่ งตั้ ง หรื อไม่ มี ผู้ ขอย้ ายลงตํ าแหน่ งว่ าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา หรื อ อ.ก.ค.ศ.สํ า นั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ตําแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม

-๓๒. การกํ า หนดสัด ส่ ว นของตํา แหน่ ง ว่า ง ต้ อ งไม่ร ะบุชื่ อ สถานศึ กษาที่จ ะใช้ ใ นการ
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 ดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา หรื อ รองผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๑.๒ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
๑.๓ กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นคําร้องขอย้ายผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ
เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ
๒. อัตรากําลัง
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด
วิธีการ
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคําร้องขอย้ายประจําปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ทั้งนี้ คําร้อง
ขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นกําหนดเวลา คําร้องใดยังไม่ได้รับ
การพิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคําร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้าย
สามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดํารงตําแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นตําแหน่งว่างและ
สถานศึกษาที่ไม่มีตําแหน่งว่างได้
๒. คําร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ยื่นขอย้ายประจําปีไว้ ให้ดําเนินการพิจารณาย้ายไปแต่งตั้ง
ในตํ าแหน่ งที่ จะว่ างเนื่ องจากการเกษี ยณอายุ ราชการและตํ าแหน่ งว่ างกรณี อื่ น ๆ ให้ แล้ วเสร็ จภายในวั นที่
๓๐ พฤศจิกายนของปีเดียวกัน

-๔๓. หากมีตําแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา
การเสียชีวิต และการพ้นจากตําแหน่งทุกกรณี ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศทางเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรื อ สํ านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ เป็ นเวลาไม่ น้ อยกว่ า ๑๕ วั น เพื่ อให้ ผู้ ประสงค์ ขอย้ ายที่ ยื่ น
คําร้องขอย้ายประจําปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไป
ดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคําขอไว้เดิม 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. ให้สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษานํ าคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ ายไปต่างเขตพื้น ที่
การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน
สําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้นําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา
หากมีมติอนุมัติ ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคําร้องไว้ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน
๖. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง
๖.๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษานํา คําร้อ งขอย้า ยภายในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา และจากสํ านั กบริหารงานการศึกษาพิเ ศษทุกรายที่ ระบุชื่ อสถานศึ กษา
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่า
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง

-๕๖.๒ สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ให้ สํ านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ นํ าคํ าร้ องขอย้ ายภายในสํ านั กบริ หารงาน
การศึกษาพิเศษและจากเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึ กษาที่ ผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ยระบุ ไ ว้ ใ ห้แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปี เดี ยวกัน หากพ้ น
กําหนดเวลาดังกล่ าวแล้ ว มิไ ด้รั บความเห็นของคณะกรรมการสถานศึ กษาให้ถื อว่ าคณะกรรมการ
สถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง
๖.๓ สําหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง โดยระบุไว้
กว้าง ๆ ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณา
ให้ย้ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น โดยให้
ดํ าเนิ นการตามระยะเวลาอั นสมควรและนํ า ความเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษามาประกอบ
การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้
ดําเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา
๗. การพิจารณาคําร้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
๗.๑ กรณี ข อย้ า ยไปแต่ ง ตั้ ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน
เขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา จากต่ างเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา จากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑
๗.๒ กรณี ข อย้ า ยไปแต่ ง ตั้ ง ในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานําคําร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน
เขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา จากต่ างเขตพื้ นที่ การศึ กษามั ธยมศึ กษา จากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษา และจากสํ านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ ทุ ก ราย และความเห็ น ของคณะกรรมการ
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

-๖๘.๑ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ยกเว้ น ตํ า แหน่ ง ว่ า งในสถานศึ ก ษาตามประกาศของสํ า นั ก งาน
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
ประถมศึ กษา และหากกรรมการตาม (๓) และ (๔) ไม่ สามารถตั้ งได้ห รือ ตั้งได้ แ ต่มี จํา นวนไม่ค รบ
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน
๘.๒ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ให้สํานักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ยกเว้ น ตํ า แหน่ ง ว่ า งในสถานศึ ก ษาตามประกาศของสํ า นั ก งาน
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

-๗(๔) ผู้อํานวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ ๑ คน
กรรมการ
(๕) ผู้อํานวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เลขานุการ
ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา และหากเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษานั้ น ๆ ไม่ มี ส ถานศึ ก ษาขนาดใดก็ ไ ม่ ต้ อ งตั้ ง ผู้ อํ า นวยการ
สถานศึกษาและหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษานั้น และหากกรรมการตาม (๓)
และ (๔) ไม่ส ามารถตั้งได้ห รือตั้ งได้แต่ มีจํานวนไม่ ครบ เนื่องจากมีคุ ณสมบัติ ไม่เป็นไปตามที่กําหนด
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจารณาตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน
๘.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้าย เพื่อพิจารณาคําร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัด
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย
ประธาน
(๒) ผูอ้ ํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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

-๘๙. 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 การย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน
โดยให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ย ประกอบด้ ว ย
วิสัยทัศน์ความเป็นผู้นํา ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์
คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดทํา
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบ
และจัดทําเป็นประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
๑๐.๒ การย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน
ทั้งภายในและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน
โดยให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ย ประกอบด้ ว ย
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

-๙การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม (๑) และ (๒) ให้มีการประเมิน
ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ย ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศ น์ ความเป็ น ผู้ นํ า ความรู้ ค วามสามารถ
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
นํ า ความเห็ น ของคณะกรรมการกลั่ น กรองการย้ า ย และความเห็ น ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นคําร้อง
ขอย้ายไม่จําเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป
หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน
๑๓. เมื่ อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ไปดํารงตําแหน่งภายในเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติ
ให้ ย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ ให้ ผู้ มี อํ า นาจ
ตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น
๑๔. กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมั ติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
จากต่างเขตพื้นที่การศึกษา หรือจากสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ รั บ ย้ า ยประสานกั บ สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาต้ นสั งกั ด หรื อสํ านั กบริ หารงานการศึ กษาพิ เศษ
ของผู้ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ เป็ นลายลั กษณ์ อั ก ษรก่ อ นเสนอผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา ๕๓ สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาผู้นั้นและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๑๕. กรณี อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาต้ น สั ง กั ด ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรก่ อ นเสนอผู้ มี อํ า นาจตามมาตรา 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. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคําร้องได้เมื่อมีเหตุผล 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 โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ยื่นคําร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
หลักฐานทางราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยให้คํานึงถึงความจําเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ
ทั้ งนี้ การพิ จารณาย้ ายให้ ดํ าเนิ นการตามวิ ธี การเช่ นเดี ยวกั บการย้ ายกรณี ปกติ ตั้ งแต่
ข้อ ๕ - ข้อ ๑๗ แต่มิให้นําระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้ โดยต้องดําเนินการตามระยะเวลา
อันสมควร
ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึ ก ษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สํา นั ก บริห ารงานการศึ กษาพิ เ ศษ
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
หลักเกณฑ์
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
กรณี ที่ เกิ ดปั ญหาในสถานศึ กษาที่ ส่ งผลกระทบต่ อการบริ หารจั ดการ และมี ความ
จําเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้คํานึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของ
ทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย
ทั้งนี้ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อน
ดําเนินการ
๒. การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กรณี ที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
มีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น
ก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เหมาะสมไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ ให้มีการประสานความเข้าใจและ
ความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวก่อนที่จะย้ายมาดํารงตําแหน่งด้วย
๓. การย้ ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวั ตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา
คุณภาพพิเศษ
กรณีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี ซึ่งผู้ขอย้าย
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ๑๒ ๑) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี
และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ
๒) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
๔. อัตรากําลัง
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตรากําลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ
อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ.กําหนด
วิธีการ
๑. การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
๑.๑ กรณี ที่ สํ านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษา หรื อ สํ า นัก บริ ห ารงานการศึ กษาพิ เ ศษ
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 การพิ จ ารณาย้ า ยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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 การแต่ งตั้ งผู้บ ริห ารสถานศึกษาที่ มีวิ ทยฐานะเชี่ย วชาญพิเศษ ให้ สํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา
๑.๖ เมื่อออกคําสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งสําเนาคําสั่งให้สํานักงาน ก.ค.ศ.และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกคําสั่ง

- ๑๓ 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 ให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หรื อ สํ า นั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ดําเนินการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๘.๑ หรือ
๘.๒ หรื อ ๘.๓ แล้ ว แต่ ก รณี พิ จ ารณาบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
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 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้น้นั
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. การย้ ายไปดํารงตําแหน่งในสถานศึกษาที่มีวั ตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา
คุณภาพพิเศษ
๓.๑ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่นคําร้องขอย้ายประจําปี
๓.๒ ให้นําวิธีการของการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๑ - ข้อ ๓ มาใช้ ยกเว้นวิธีการที่เกี่ยวกับ
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
๓.๓ ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานําคําร้องขอย้ายประจําปีของผู้ประสงค์ขอย้าย
ไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม สถานศึ ก ษาที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษ และสถานศึ ก ษา
คุ ณภาพพิ เศษ พร้ อมความเห็ นของคณะกรรมการสถานศึ กษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ นที่ การศึ กษา
หากอนุมัติให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งคําร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง
สํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน ภายในวั นที่ ๓๑ สิ งหาคมของปี เดี ยวกั น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖ พิจารณา

- ๑๔ ๓.๔ ในการพิจ ารณากลั่ น กรองการย้า ยผู้ บ ริห ารสถานศึก ษา ตามข้อ ๓.๒ และ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเห็ น ว่ า เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสม ให้ ย้ า ยไปดํ า รงตํ า แหน่ ง ในสถานศึ ก ษาที่ ป ระกาศไว้ ใ นข้ อ ๓.๑ เท่ า นั้ น
โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายนของปีเดียวกัน
๓.๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนําคําร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตามข้อ ๓.๓ และผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสม เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖
๓.๖ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย
ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ าย เพื่ อพิ จ ารณาคํ าร้ อ งขอย้ ายของผู้ บริ หารสถานศึ กษาที่ ขอย้ า ย และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปแต่งตั้ง
ในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ประกอบด้วย
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือผู้ที่
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
กรรมการ
จํานวน ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)
(๗) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
และนิติการ
กรรมการและเลขานุการ
(๘) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย จํานวน ๒ คน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ หากกรรมการตาม (๓) และ (๖) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจํานวน
ไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน

- ๑๕ 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
โดยให้ มี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพของผู้ ป ระสงค์ ข อย้ า ย และผู้ บ ริ ห าร
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 ให้ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาที่ รั บ ย้ า ย นํ า คํ า ร้ อ งของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ
การพิจารณาตามข้อ ๓.๘ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปแต่งตั้ง
โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง
๓.๙.๒ สําหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (ซึ่งมิได้ยื่นคําร้องขอย้ายไว้) และได้รับการพิจารณาให้ย้าย
ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้ายแจ้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อขอ
ความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้นั้นดํารงตําแหน่งอยู่ โดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ต้นสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่รับย้าย

- ๑๖ ๓.๑๐ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นําความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้คํานึงถึง
ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ น สํ า คั ญ ทั้ งนี้ ผู้ ที่ ยื่ นคํ าร้ องขอย้ ายไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณา
ให้ย้ายเสมอไป
หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ค วามเห็ น ต่ า งจากความเห็ น ของ
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

แบบคําร้องขอย้ายผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามประกาศเพิม่ เติม)
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กรณี สพท./สํานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศตําแหน่งว่างเพิม่ เติม
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หมู่ที่..........ตําบล.................................................
จํานวนบุคลากร............................................ คน
อําเภอ..................................................................
จํานวนห้องเรี ยน..........................................ห้อง
จังหวัด.................................................................
จํานวนนักเรี ยน............................................คน
7. ที่อยูเ่ มื่อได้รับย้ายแล้ว.........................................
 ปฐมวัย
จํานวน...........คน
หมู่ที่..........ตําบล.................................................
 ระดับชั้น ป.1-6
จํานวน...........คน
อําเภอ.......................................................... ........
 ระดับชั้น ม.1-3
จํานวน...........คน
จังหวัด.................................................................
 ระดับชั้น ม.4-6
จํานวน...........คน
ประวัตกิ ารรับราชการ
1. เริ่ มรับราชการตําแหน่ง........................................ 4. ปัจจุบันช่ วยปฏิบัตริ าชการที่
สังกัด..................................................... ..............
............................................... ...........................
ตั้งแต่วนั ที่.......เดือน..........................พ.ศ. ..........
..........................................................................
2. ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง..........................................
..........................................................................
สังกัด...................................................................
............................................................ ..............
ตั้งแต่วนั ที่.......เดือน..........................พ.ศ. ..........
..........................................................................
3. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ....................
..........................................................................
สถานศึกษา.........................................................
......................................................................... .
ตั้งแต่วนั ที่.......เดือน..........................พ.ศ. ..........
.........................................................................
ถึงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ. ..........
.........................................................................
4. รวมเวลารับราชการทั้งหมด...............................ปี
.........................................................................
..................เดือน.............................................. วัน
ตั้งแต่วนั ที่.......เดือน..........................พ.ศ. ..........

หลักฐานประกอบการพิจารณา
 สําเนา ก.พ.7
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สําเนาใบสําคัญการสมรส
 ใบรับรองแพทย์
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ่ ายปกครอง
 วิสยั ทัศน์ความเป็ นผูน้ าํ
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................
...............................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
...............................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
...............................................................................
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ความเห็นผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
..................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.................................................................... .....
ลงชื่อ
(.......................................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

ความเห็นผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

........................................... ....................
.........................................................................
.................................................................. .......
.........................................................................
.........................................................................
ลงชื่อ
(.......................................................................)
ตําแหน่ง...........................................................

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็ นความจริ ง
ลงชื่อ................................................................................... ผูข้ อย้าย
(.........................................................................)
วัน................เดือน..........................................พ.ศ. .............

