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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ 



      ค าน า 

   คู่มือการด าเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ยุติธรรมโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและ              
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางปารปฏิบัติงาน การศึกษ ค้นคว้า และอ้างอิงน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีคุณภาพตามมารตฐาน และถูกต้องตากฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ  ค าสั่ งที่ เกี่ ยวข้อง  
   

   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานบกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานการปฏิบัติงาน จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู เล่มนีข้ึน้ 

 

       กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล  
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
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        คู่มือการปฏิบตัิงาน 
     เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาศึกษา 
     สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

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

   การแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่างภายในสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. วัตถุประสงค์ 

   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองต่อความ
ต้องการของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. ขอบเขตของงาน    

   การแต่งตั้ง (ย้าย) ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารในหน่วยงานการศึกษา โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษา หรือแจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การย้าย การย้ายสับเปลี่ยน การย้ายกรณีพิเศษ 
ย้ายเพื่อประโยชน์ทางราชการ  

3. ค าจ ากัดความ 

   การย้าย  หมายถึง การแต่งตั้งข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาด ารงต าแหน่งและระดับเดิม ในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ย้าย
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

4. กฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

   4.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
   4.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน  
พ.ศ.2560เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ               

4.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 7.1.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัดร่วมกันจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายฯ    

4.4 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การ
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

1 



 
   4.5 หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ 0261 (พิเศษ)/183 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานรางวัล ประกอบการพิจารณาให้คะแนนการประเมินศักยภาพการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปี 2564 
  4.6 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   4.7 หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ 0261 (พิเศษ)/183 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานรางวัล ประกอบการพิจารณาให้คะแนนการประเมินศักยภาพการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   4.8 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ ก.ค.ศ. อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
   5.1 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนก่น (กศจ.) พิจารณาอนุมัติ 
   5.2 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ศึกษาธิการจังหวัด) 
   5.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศหลักเกณฑ์การย้าย จัดท าข้อมูลการย้าย เอกสาร       
ที่เก่ียวข้องเสนิส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อพิจาณาด าเนินการต่อไป เมื่อ กศจ.พิจาณาอนุมัติแล้ว แจ้งผู้ที่ได้รับ
ค าสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ทราบ เพ่ือมอบหมายงานและส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป 
 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา          
ในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 
0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   6.1 ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง และแจ้งการส่งค าร้องขอย้ายประจ าปี (1 – 15 กรกฎาคม )  
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   6.2 ผู้ประสงค์ขอย้ายแจ้งความประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด พร้อม
เอกสารหลักฐานและรายละเอียดตามองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีมติเห็นชอบแล้ว ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ 
   6.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตรวจคุณสมบัติในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และจัดท าสรุปรายละเอียด
ของผู้ยื่นความประสงค์ขอย้ายในแต่ละกรณีดังนี้   
             6.3.1 กรณีย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลขอย้ายเสนอผู้บังคับบัญชา         
เพ่ือพิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อรวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมมติ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             6.3.2 กรณีย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจาณาค าร้องขอย้าย 
และจัดท าข้อมูลเพ่ือเสนอไปยังสถานศึกษาท่ีมีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายระบุชื่อสถานศึกษาตามเวลาที่ก าหนด หากสิ้นสุด
เวลาแล้วถือว่าเห็นชอบ 
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              6.3.3 กรณีรับค าร้องขอย้ายมาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ตรวจสอบและรวบรวมและ
จัดท ารายละเอียดของผู้แจ้งความประสงค์ขอย้าย ส่งไปยังสถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษานั้นเสนอขอความเห็น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดหากสิ้นสุดแล้ว    
ถือว่าเห็นชอบ 
   6.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท า
ข้อมูลในเบื้องต้นตามรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพผู้บริหาร ตามประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ก่อนรวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกหลักฐานการพิจารณา มติคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาตามอ านาจหน้าที่ 
   6.5 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 7.1.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 
ในจังหวัดร่วมกันจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประเมิน
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูล ประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้าย และจัดล าดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
ก่อนเสนอ อกศจ.กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง กศจ. เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 
   6.6 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษาและแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ และจัดส่งค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ./ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
   6.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งค าสั่งไปหน่วยงานทางการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทราบเพ่ือแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายงานในหน้าที่ราชการให้เรียบร้อยก่อนส่งตัวผู้ได้รับ     
การแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานการศึกษาใหม่ 

7. ข้อสังเกต 

   7.1 ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายและ/หรือสถานศึกษาส่งค าร้องไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
หลักเกณฑ์ ก าหนด และเอกสารไม่เป็นไปตามองค์ประกอบการย้าย 
   7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งค าร้องขอย้ายไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ทันตามก าหนด 
   3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ส่งค าร้องขอย้ายไปให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณา 
   3.4 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัดที่รับย้าย   
เป็นผู้ลงนามในค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง 
  
  8. เอกสารอ้างอิง       
   1.1 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
   1.2 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน  
พ.ศ.2560เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
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1.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564   

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 7.1.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขตในจังหวัดร่วมกันจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายฯ    

1.4 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564           
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 2564 
   1.5 หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ 0261 (พิเศษ)/183 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานรางวัล ประกอบการพิจารณาให้คะแนนการประเมินศักยภาพ      
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี 2564 
  1.6 หนังสือสพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3246 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 
เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจ าปี พ.ศ. 2565 
   1.7 หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ 0261 (พิเศษ)/183 ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผลงานรางวัล ประกอบการพิจารณาให้คะแนนการประเมินศักยภาพ       
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     1.8 มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และระเบียบ ก.ค.ศ. อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
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      แผนผังการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
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กรณีปกติ 
 

กรณพีิเศษ 
 

กรณเีพ่ือประโย

ยื่นค าขอได้ปลีะ 1 ครั้ง 
วันที่ 1-15 ก.ค. 

 

 

ยื่นค าขอได้ตลอดปี 

     สพท.ด ำเนินกำร 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติตามกรณีการย้าย 
2. ส่งค าร้องขอย้ายขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายระบุไว้ 
3. จัดท ารายละเอียดข้อมูลการย้ายระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.
ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค ข้อ 6(1) 
4. สพท.ทุกเขตร่วมกันจัดท าข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาย้าย 
5. สพท.ทุกเขตในจังหวัดขอนแก่นและศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อมูล 
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายทุกราย ก่อนเสนอ อกศจ.ขอนแก่น กลั่นกรอง 

สพท.จัดส่งแบบค าร้องขอย้าย  
พร้อมเอกสารการประเมิน แผน่ CD ข้อมูล                                                       

อกศจ.ตรวจสอบคะแนนตามตัวชี้วัดและการประเมิน 
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบและพิจาณากลัน่กรองการ
ย้าย พร้อมให้ความเห็นต่อ กศจ.ขอนแก่น 

กศจ.ขอนแก่น 

พิจารณาอนุมัติ 
ออกค าสั่งแต่งตั้ง 

ผู้อ านาจตามมาตรา 53 
ลงนามในค าสั่ง 
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    ภาคผนวก 

 

 

 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๑๙/๒๕๖๐ 

เร่ือง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

จากข้อเท็จจริงที่ได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาคท้ังในด้านโครงสร้างขององค์การ  ด้านระบบบริหารจัดการ  และด้านบุคลากรที่เก่ียวข้อง   
ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน 
ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ  และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษา 
ของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ  แม้ที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาด้วยการกําหนดมาตรการและกลไกข้ึนโดยมีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติมาแล้วหลายฉบับ  แต่โดยเหตุที่สภาพปัญหาการจัดการการศึกษาของประเทศ 
ในส่วนภูมิภาคมีความซับซ้อนและสั่งสมมาเป็นเวลานาน  จึงเป็นเหตุให้ต้องมีการกําหนดมาตรการและ
กลไกเพิ่มเติมเพื่อให้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการและ
รองรับการปฏิรูปการศึกษาอันเป็นเร่ืองสําคัญเร่ืองหน่ึงในการปฏิรูปประเทศตามที่ รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากประชามติได้บัญญัติไว้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคลื่อน 

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๒) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ

ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙   
(๓) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   
ที่  ๑๑/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙ 

(๔) คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขปัญหา 
การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เฉพาะข้อ  ๘ 

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกรรมการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๕) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๖) เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นกรรมการ 
(๗) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 
(๒) โอนกิจการ  ทรัพย์สิน  หนี้  และเงินงบประมาณของส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการ 

ไปเป็นของส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  รวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด 

(๓) วางแผนงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาค 
หรือจังหวัด 

(๔) เกลี่ยอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เงินงบประมาณและทรัพย์สิน
ของส่วนราชการต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการได้ทั้งกระทรวงโดยต้องไม่เพิ่มอัตรากําลังคนและ
งบประมาณ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค 

 การเกลี่ยอัตรากําลังตามวรรคหนึ่ง  ให้ตัดโอนอัตราตําแหน่งและเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําอัตรา  รวมตลอดทั้งงบบุคลากรที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน  ค่าจ้างประจํา  และเงินอื่นที่เก่ียวข้อง  
ซึ่งตั้งไว้สําหรับตําแหน่งที่เกลี่ยนั้นมาเป็นของส่วนราชการท่ีรับโอน  และการโอนหรือการนํารายจ่าย 
ที่กําหนดไว้สําหรับส่วนราชการใดในกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมไปใช้สําหรับส่วนราชการที่รับโอน  นอกเหนือจากกรณี
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติวิธกีารงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๐๒  ให้กระทําได้ 

(๕) แต่งตั้ง  โอน  หรือย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงาน 
ในตําแหน่งต่าง ๆ  ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ทั้งนี้   
ตามประเภทหรือระดับตําแหน่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบัญญัติใด
กําหนดให้องค์กรอื่นใดมีอํานาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  มิให้นําบทบัญญัตินั้นมาใช้บังคับแก่องค์กร 
ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 
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(๖) สั่งให้ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานในตําแหน่งต่าง ๆ  
ในหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือให้พ้นจาก
ตําแหน่ง 

 ในกรณีที่ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้ปฏิบัติงานผู้ใดถูกสั่ง
ให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งตามวรรคหนึ่ง  ให้งดการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ  ในตําแหน่งในระหว่างที่ถูกสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หรือถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนับแต่
วันที่ได้รับทราบคําสั่ง 

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตามข้อ  ๙ 
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น 
(๙) เชิญข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ  หรือบุคคล 

ที่เก่ียวข้องมาสอบถามข้อเท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๔ ให้สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานตามข้อ  ๓  (๘) 

การเบิกจ่ายเบ้ียประชุมของคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  
ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ส่วนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับ 
การบริหารจัดการอื่นที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๕ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการภาค  จํานวนสิบแปดภาค  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  เพื่อปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่  ทําหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดโดยการ
อํานวยการ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่นั้น ๆ  และให้มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ  ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  ทิศทางการดําเนินงานตามข้อ  ๓  (๑)  นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่น ๆ  ในพื้นที่
รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ 

(๒) สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การวิจัยและพัฒนา 
(๓) กํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 

ในพื้นที่รับผิดชอบ 
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(๔) สนับสนุนการตรวจราชการ  และติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ 

(๕) ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด  โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ให้มีศึกษาธิการภาคเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง 
ในสํานักงานศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
และให้มีรองศึกษาธิการภาคจํานวนหน่ึงคน  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการภาค  ทั้งนี้  ผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง 
รองศึกษาธิการภาคต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ  ตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับสูง  หรือศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ 

ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุศึกษาธิการภาค  และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
รองศึกษาธิการภาค  จากข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๗ ในแต่ละจังหวัด  ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “กศจ.”  
ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  และผู้แทน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เป็นกรรมการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่เกินหกคน  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
แต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  โดยอย่างน้อยต้องมีผู้แทนองค์กร
ภาคเอกชน  ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  และผู้แทนภาคประชาชน  ด้านละหนึ่งคน 

(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๖) รองศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 
กศจ .   อาจแต่งตั้ งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวนไม่เ กินสองคน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้ 
ข้อ ๘ ให้  กศจ.  มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้   
(๑) อํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
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(๒) กําหนดยุทธศาสตร์  แนวทางการจัดการศึกษา  และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท  ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรเอกชน  
องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 

(๓) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 
(๔) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดในการ

ดําเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน  และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๕) เสนอความเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒ 
(๖) กํากับ  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๗) วางแผนการจัดการศึกษาและพิจารณาเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา 
(๘) เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามข้อ  ๙ 
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามความจําเป็นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ของ  กศจ.  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  และคณะอนุกรรมการ
เก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  โดยให้นําองค์ประกอบของ  อกศจ.  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในการเสนอและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามวรรคหนึ่ง  ต้องคํานึงถึง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ  ความคุ้มค่า  ความประหยัด  ความรวดเร็วและไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอน 
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จําเป็น 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนด  หรือตามที่คณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  
มอบหมาย 

ข้อ ๙ ให้  กศจ.  เสนอคณะกรรมการขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  เรียกโดยย่อว่า  “อกศจ.”  เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่  กศจ.  เก่ียวกับ
การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การดําเนินการทางวินัย  การกําหนดวิทยฐานะ  หรือการกําหนด
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ให้  อกศจ.  ตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วย   
(๑) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนหนึ่งคน  เป็นประธานอนุกรรมการ 
(๒) กรรมการใน  กศจ.  จํานวนสองคน  เป็นอนุกรรมการ 
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(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการสถานศึกษาในจังหวัดจํานวนสองคน  
เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน  กศจ.  จํานวนไม่เกินสามคน  เป็นอนุกรรมการ 
(๕) ศึกษาธิการจังหวัด  เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
ในกรณีมีความจําเป็น  กศจ.  อาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจํานวน 

ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
ข้อ ๑๐ การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน 

ตามข้อ  ๘  (๙)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ  และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ  ที่จําเป็น  ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของทางราชการ  โดยเบิกจ่าย 
จากงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ ๑๑ ให้มีสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด   
การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่  นโยบาย  และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มอบหมาย  
และให้มีอํานาจหน้าที่ในเขตจังหวัด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับผิดชอบงานธุรการของ  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  
คณะอนุกรรมการเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษา  คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน  รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ  กศจ.  และตามที่  กศจ.  มอบหมาย 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
(๓) สั่งการ  กํากับ  ดูแล  เร่งรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) จัดระบบ  ส่งเสริม  และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อการศึกษา 
(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(๖) ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(๗) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ  การนิเทศ  และแนะแนว

การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของส่วนราชการ 

หรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๙) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา 

(๑๐) ส่งเสริม  สนับสนุน  และดําเนินการเก่ียวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
(๑๑) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้ง

ปฏิบัติภารกิจเก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ  และประสานงานตา่ง ๆ  ในจังหวัด 
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ข้อ ๑๒ ให้มีศึกษาธิการจังหวัด  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  พนักงานราชการ  และ
ลูกจ้างในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของศึกษาธิการภาค  มีอํานาจหน้าที่
รับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  รวมท้ังให้มีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เฉพาะงานที่เก่ียวกับ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  และให้มีรองศึกษาธิการจังหวัด  เพื่อช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด  จํานวนสามคน 

ให้ศึกษาธิการจังหวัด  รองศึกษาธิการจังหวัด  และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้ศึกษาธิการจังหวัด 
ดํารงตําแหน่งเทียบกับข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทอํานวยการระดับสูง  และผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการประเภทผู้บริหารการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาคอยู่ก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ที่  ก.ค.ศ.  กําหนด 

ข้อ ๑๓ การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๕๓  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ  กศจ.  
เป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

ข้อ ๑๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน  กํากับดูแล  และบูรณาการการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   
มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  วิชาการ  การบริหารทั่วไป  งบประมาณ  และทรัพย์สิน 
ให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 

ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดําเนินการแทน 

การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนตามข้อ  ๒  กําหนด 
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ข้อ ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนตามข้อ  ๒  กําหนดสถานที่ตั้งของสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้  การดําเนินการดังกล่าวต้องไม่เป็น
การเพิ่มหรือกระทบต่อภาระงบประมาณ 

ข้อ ๑๖ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  
เร่ือง  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  
พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  กศจ.  อกศจ.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางาน   
ตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๑๗ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่และการดําเนินการใด ๆ  ตามอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๘ ให้โอนบรรดาอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการ  กิจการ  ทรัพย์สิน  งบประมาณ  สิทธิ  
หนี้  ภาระผูกพัน  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสํานักงานศึกษาธิการภาค  
สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
ไปเป็นของสํานักงานศึกษาธิการภาค  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๑๙ ให้สํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ  
เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  ตามคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๐ ให้ศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และรองศึกษาธิการจังหวัด
ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙  เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวัน
ก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นศึกษาธิการภาค  รองศึกษาธิการภาค  ศึกษาธิการจังหวัด  และ 
รองศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่งนี้ 



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  คําสั่ง  หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ถือว่าอ้างถึง  กศจ.  ตามคําสั่งนี้  
โดยให้บทบัญญัติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ 

ข้อ ๒๒ การยุบเลิกและการใดที่ได้ดําเนินการไปในส่วนที่เก่ียวข้องกับการยุบเลิกคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาและ  อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษา  ตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๑๐/๒๕๕๙  เร่ือง  การขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  
๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
เร่ือง  การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  และ
คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๓๘/๒๕๕๙  เร่ือง  แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๐/๒๕๕๙  และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๑/๒๕๕๙   
ลงวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้  ให้เป็นไปตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ข้อ ๒๔ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ 

ข้อ ๒๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐o ๙ /ว w\aaA>

รฯ9 พฤษภาคม ๒๔๖๕
เร่ือง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สงักัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ 
เรยีน ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต
อา้งถงึ หนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนน 

ในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี รทอ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

ตามหนงัสอืทีอ่า้งถงึ ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกัด 
กระทรวงศกึษาธกิาร โดยใหใ้ฃบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป 
ความแจง้แลว้ น้ัน

สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานพจิารณาแลว้ เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร 
ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จงึกำหนด ตงันี้

๑. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนกัเรยีน เป็น ๔ ขนาด คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญพ่เิศษ ตงันี้

ขนาดเลก็ 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ ่
ขนาดใหญพ่เิศษ

มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต ่
มจีำนวนนกัเรยีนตัง้แต่

๑๑๙ คนลงมา 
๑๒๐ - ๗๑๙ คน 
๗๒๐ - ๑,๖๗๙ คน 
๑,๖๘๐ คนขึนไป

ทัง้นี ้การยา้ยประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ใหใ้ช้ขอ้มูลจำนวนนกัเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มถินุายน ๒๔๖๔ 
และใชข้อ้มลูจำนวนนกัเรยีนตงักลา่วไปตลอดการยา้ยประจำปี

๒. รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพ
ของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(การยา้ยกรณปีกต)ิ ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

๓. สถานศึกษาท่ีต้องกำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับการย้ายกรณเีพ่ือประโยชน์ 
ของทางราชการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๒ การยา้ยผูอ้ำนวยการสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทีม่สีภาพความยากสำบากในการจดัการศกึษา ข้อ ๑ สถานศกึษา 
ท ีจ่ะใชร้บัยา้ยขอ้๑ .๑ เป็นสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีสูง ในถิน่ทรุกนัดารพืน้ทีเ่กาะพืน้ทีเ่สีย่งภยัหรอืชายแดน 
ทีส่ำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานกำหนดโดยสำนกันโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน และหรือ 
ตามประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ และหรือ

/ประกาศ...



- ๒ -

ประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง แกไขรายซ่ือสำนักงานในพืน้ท่ีพเิศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหรือ 
ประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง กำหนดสำนกังานในพืน้ทีพ่ เิศษเพ ิม่เตมิ ประจำปงีบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
และหรือประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กำหนดสำนกังานในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัขายแดนภาคใต ้ เปน็สำนกังาน 
ในพืน้ทีพ่เิศษ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทัง้นี ้สามารถตรวจสอบรายซือ่สถานศกึษาดงักลา่วไตท้ี ่
h ttpy /personnelobec.go .th  และ www.cgd.go.th

อน่ึง กรณทีีส่ำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาพจิารณาเหน็วา่ตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา 
ในสถานศกึษาใดเปน็พ เิศษ สามารถดำเนนิการไดต้ามหลกัเกณ ฑ แ์ละวธิกีารยา้ยกรณ เีพ ือ่ประโยขน ์
ของทางราขการ ประเภทที ่ ๑ การยา้ยเพ ือ่พฒันาคณุภาพการศกึษา กลุ่ม ๑ การยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา 
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษาทัว่ไป ทัง้นีใ้หเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการ

ขอแสดงความเนบถือ0»
(ผายอํพพร พิผะสำ)\
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สำนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร 
กลุม่บรหิารงานบคุคล ๑ 
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

http://www.cgd.go.th


ประกาศสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เร่ือง รายละเอยีดตวัซีวั้ดและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศักยภาพของผูป้ระสงคข์อย้าย 

ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การยา้ยกรณปีกต)ิ
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕:๖๕:

ตามท ี ่ ก .ค .ศ . ก ำห น ด ห ล กั เก ณ ฑ แ์ ล ะวธิ กี ารย า้ยผ ูบ้ รหิ ารส ถ าน ศ กึ ษ า สงักดั 
กระทรวงศกึษาธกิาร ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒ ๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ 
โดยใหใ้ชบ้งัคบักบัทกุสว่นราชการ ตัง้แตว่นัที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ เปน็ตน้ไป และประกาศสำนกังาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เรือ่ง รายละเอยีดตวัซีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบ 
การประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณ ะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน (การย้ายกรณปีกต)ิ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔ 
กำหนดใหใ้ชต้ั้งแตวั่นที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๔ น้ัน

เพือ่ใหก้ารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เปน็ไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที ่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึกำหนด 
รายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิศกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย 
ตำแหนง่ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัสำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ ืน้ฐาน (การยา้ยกรณ ปีกต)ิ 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๔ รายละเอยีดแนบทา้ยประกาศนี้

ทัง้นี ้ ต้ังแต่วันที ่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ มถินุายน ๒๔๖๖

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

> 1

(พายอํน่พร พ๊พระฝฯ)
■ m 3 t r v J w w s T m w r m r v ท * พ น พ ื้« 3 ใ »



รายละเอียดตัวซี้วัดและคะแนนในการประเมิน 
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานสืกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการสืกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดว้ย ก.ค.ศ. กำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารยา้ยผูบ้รหิารสถานศกึษา ลงักดักระทรวงศกึษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการ 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกำหนดรายละเอยีดตวัขีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิ 
ตกัยภาพของผูป้ระสงคข์อยา้ย ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังน้ัน สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จงึกำหนดรายละเอยีดตวัข ีว้ดัและคะแนนในการประเมนิตามองคป์ระกอบการประเมนิตกัยภาพ 
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ด้งน้ี
©. องค์ประกอบและคะแนนการประเมิน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

องค์ประกอบ คะแนน
๑. ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ๒๔
๒. ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา ๒๐
๓. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏินัติงานในหน้าท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน ๒๐
๔. วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ©๔
๔. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ©๐
๖. การประพฤติตน ©๐

รวม ๑๐ ๐  \

n srบ ั̂ '
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๑ ความรัความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (๒๔)

๑.๑ คุณรุฒิ (๔) พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖
๑) ปริญญาตรี ๒ ทีเปน็บจีจุบนัโดยมเืจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัติ
๒) ป.บัณฑิต ๓ ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) ปริญญาโท ๔
๔) ปริญญาเอก ๔

๑.๒ การได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ (๔) พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานท่ีแสดงให้เห็น
คณะทำงาน หรือวิทยากร ถึงการได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ อนุกรรมการ

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ ๒ คณะทำงาน หรอืวทิยากร ทไีดค้ะแนนสงูสดุ
ศูนย์เครือข่าย เพยีงรายการเดยีว ย้อนหลังไม,เกนิ ๓ บี นับถึง

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ วันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำบี
๓) ระดับภาค/ระดับเขตตรวจราชการ หรือ (̂ ทัง้นีผู้้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

จะไม่นำมาพิจารณา และหากไม่แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงาน 

ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

(๑๔) พจิารณาจากการเขยีนบทสรปุผลการปฏบิตังิาน 
ในหน้าท่ี ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
ตามตัวช้ี-รัดท่ีกำหนด ย้อนหลังไม่เกิน ๓ บี นับถึง

ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี
๑. การบงัคบับญัชาขา้ราชการครูและบคุลากร 

ทางการศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา และบริหาร
โดยมเีนือ้หาความยาว ไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ A๔ 
แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์

กิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ

ภาคผนวกหรอืเอกสารอา้งองิแนบทา้ยไม,เกนิ 
๑๐ หน้าโดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

๒. การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ 
บริหารงบประมาณ และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

๓. การสง่เสรมิและสนบัสบนุขา้ราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้พัฒนา 
อยา่งตอ่เนอืงเตม็คกัยภาพ โดยเนน้ทกัษะการใช ้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน 
และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยวิธีการต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแบนการประเมิน

องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๔. การบริหารกิจการผู้เรียน จัดกิจกรรมส่งเสริม 

และพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์

๔ การจัดระบบดูแลซ่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือแก้ปีญ'หา 
และพฒันาผูเ้รยีน ใหม้โีอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ลดความเหล่ือมล้ํา

โดยประเมินจากบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ด้งน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสฺด

๙
๑๑
๑๓
๑๔

๒ ประสบการณีในการบริหารสถานศึกษา
๒.๑ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๑) ต้ังแต่ ๑ -  ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๒๐)
(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรือ ก.ค.ศ. ๑๖ 
ทีเ่ปน็ปจีจุบนัโดยมเีจา้หนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

การนบัระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา ให้นับรวมท้ังตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถานศึกษาและตำแหนง่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นับถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปทีีย่ื่นคำร้องขอย้าย

ท้ังน้ีให้เศษของปีต้ังแต่ ๖ เดือนข้ึนไป นับเป็น ๑ ปี

๒.๒ การดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาบีจจุบัน

\  -V - . • . 5*1๑) ด้งแต่ ๑ - ๑๙ ปี 
๒) ต้ังแต่ ๒๐ ปี ข้ึนไป

(๔)

ปีละ ๐.๒๔ 
๔

พจิารณ าจากสำเนา ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖ 
ท่ีเปน็บจีจุบนัโดยมเีจ้าหนา้ทีง่านทะเบยีนประวัต ิ
ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง

ก าร น บั ร ะ ย ะ เว ล าก าร ด ำร งต ำแ ห น ง่  
ในสถานศกึษาบจีจบุนั ใหน้บัตัง้แตวั่นท,ีมีคำส่ัง 
แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
หรอืผูอ้ำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ี นับถึง 
วันท่ี ๓๐ กันยายน ของ'

ท้ังน้ีให้
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to. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๒.๓ ขนาดสถานศกึษาทขีอยา้ยไปดำรงตำแหนง่ (๑๐) พิจารณาจากขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง
หรอืประเภทของสถานศกึษาและประสบการณ์ ในสถานศกึษา สงักดั สพท. ตามขอ้ ๒.๓.๑
ด้านการสักษาพิเศษ ขนาดสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามทสีพฐ.กำหนด

๒.๓ . ๑ ขนาดสถานสักษาท่ีขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง (๑๐) ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
๑) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๗ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๒ ขนาด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๖๔
๒) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา 6» สำหรับการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา

ข้ามขนาดสถานสักษาใกล้เคียง ๑ ขนาด สังกัด สศศ. พจิารณาจากประเภทของสถานศกึษา
๓) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๙ และประสบการณ์ด้านการศึกษาพิเศษ ตามข้อ ๒.๓.๒

ท่ีมีขนาดใกล้เคียง
๔) ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา ๑๐

ท่ีมีขนาดเดียวกัน

๒.๓ . ๒ประ๓ทของสถานสักษาและประสบการณ์ (๑๐)
ด้านการศึกษาพิเศษ

๑) ขอย้ายจากสถานสกัษา สังกัด สพท. ๗
ไปดำรงตำแหน่งในสถานสักษา สังกัด สศศ. และไม่มี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๒) ขอย้ายจากสถานศึกษา สังกัด สพท. ๘
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัด สศศ. และมี 
ประสบการณด้์านการศึกษาพเิศษ

๓) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๙
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ดำงประเภท 
ในสังกัด สศศ.

๔) ขอยา้ยจากสถานศกึษา สังกัด สศศ. ๑๐
ไปดำรงตำแหนง่ในสถานศกึษา ประเภทเดยีวกนั 
ในสังกัด สศศ.
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๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องคป์ระกอบ /  ตวัชีว้ดั คะแนน กรอบการพจิารณา
๓ ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาบในVIน้าท่ี/คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
๓.® ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน

( to o )

พิจารณาจากสำเนาเอกสารหลักฐานทีระบุ'ช้ีอของนักเรืยน(๔)
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ทไีดร้บัรางวลัระดบัสงูสดุ ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๓ ปี 

นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่คำรอ้งขอยา้ย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ี เกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ีน'โป ๕ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให็ไต้ ๐ คะแนน

๓.๒ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับข้าราชการครูและ 
บุคลากรในสถานศึกบา

(๔) พจิารณาจากสำเนาเอกสารหลกัฐานท'ีระบซุ ือ่ 
ของขา้ราชการครแูละบคุลากรในสถานศกึบา

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 
ศนูย์เครือขา่ย

๒ ท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม'เกิน ๓ ปี นับถึง 
วันสุดท้ายของกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ซงึแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานและรางวลัทเีกดิจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เครือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง 

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม'ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
จะไม'นำมาพิจารณา และหากไม'แนบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ได้ ๐ คะแนน

๓.๓ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกบา (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่
๑) ระดับสถานศึกบา/กลุ่มโรงเรียน/สหวิทยาเขต/ 

ศูนย์เครือขา่ย
๒ ของสถานศึกบาท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน 

๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายชองกำหนดการย่ืนคำร้องขอย้าย
๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกบา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ีงแสดง่โท้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ 

ระดับกลุ่มสถานศึกบา/เคํรือข่ายสถานศึกบา สังกัด สศศ.
๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 

สถานศึกบาในสถานศึกบา
๔) ระดับชาติข้ึนไป ๔ ทัง้นี ้ผู้'ประสงค์'ขอย้ายต้อ2รงลาบนือเ(อรับรอง 

สำเนาถูกต้อง'ของเอกสาร'ป?ย้กอบrraพิฉว:รณาทุ?ไ๙)'บ 
หากรายการใดไม'ลงล7ยืม่อืซ ีล่รับรบงุสพํfQ ก ต ้̂  
จะไม'นำมาพิจารณา แลgง/าก^เถนูyํtvพ ฌ ^ น 3 
หลักฐานใด ๆใท้1ด้ P ; J /M'



- to 
te. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ี'วัด และคะแนนการประเมิน

ท่ี องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๓.๔ ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (๔) พจิารณ าจากสำเนาเอกสารหลกัฐานทรีะบซุ ือ่

๑) ระดับสถานศึกษา/กลุ่มโรงเรีย'๙ สหวิทยาเขต/ ๒ ของตนเองท่ีได้รับรางวัลระดับสูงสุด ย้อนหลังไม่เกิน
ศูนย์เครือขา่ย ๓ ปี นับถึงวันสุดท้ายของกำหนดการยืนคำร้องขอย้าย

๒) ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/ระดับจังหวัด ๓ ประจำปี ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผลงานและรางวัลท่ีเกิดจาก
๓) ระดบัภาค/ระดบัเขตตรวจราชการ หรือ ๔ การปฏิบัติงานในหน้าท่ี ขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ระดับกลุ่มสถานศึกษา/เครือข่ายสถานศึกษา สังกัด สศศ. สถานศึกษาในสถานศึกษา
๔) ระดับ'ซาติข้ึน,โป ๔ ทัง้นี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายต้องลงลายมือซ่ือรับรอง

สำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ 
หากรายการใดไม่ลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้องจะ
ไม,นำมาพจิารณา และหากไมแ่นบสำเนาเอกสาร 
หลักฐานใด  ๆให้ใต้ ๐ คะแนน

๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (๑๔)
ให้ผู้ประสงคข์อยา้ยเขยีนวสิยัทศันใ์นการ พจิารณ าจากการเขยีนวสิยัทศันใ์นการบรหิาร

บรหิารจดัการศกึษาทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการบรหิาร จัดการศึกษา ท่ีมืค'วามสอดคล้อง เหมาะสม เป็น'ใบัใต้
การเปล่ียนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโดยกำหนด เท ัอ้หาความยาวไม,เกนิ ๔ หนา้ กระดาษ A๔
นโยบาย แผน กลยทุธ ์ในการพฒันาสถานศกึษา แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
รว่มกบัผ ูเ้รยีน ครู คณะกรรมการสถานศกึษา ไม,ตอ้งมเีอกสารหลกัฐานประกอบ โดยไม,รับ
ผู้ปกครอง ชุมซนและเครือข่าย พิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code

โดยประเมินจากวิสัยทัศนใ์นการบริหารจัดการ ท ัง้ i f  อาจให ผ้ ูฃ้ อยา้ยมาแส ดงวสิ ยัท ศัน ์
ศึกษา ดังน้ี ดว้ยตนเองก็ไต้

๑) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้น้อย ๙
๒) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไข/ใตัปานกลาง ๑(5)
๓) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มาก ๑๓
๔) สอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้มากท่ีสุด ๑๔



- ๗-

๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิขาชีพ

ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทักษะที,ไดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ใน การพ ฒั น าการบ รหิ ารจดัการส ถาน ศกึษ า 
ตามตัวช้ีวัดท่ีกำหนด ดังน้ี

๑. การพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพท่ีแสดง 
ให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ดจิิทลัเพือ่การศกึษาสมรรถนะทางวิชาชพีผูบ้รหิาร 
สถานศึกษา และความรอบรู้ในการบริหารงานให้สูงข้ึน 

๒. การนำความรู้ ความสามารถ ทักษะท่ีได้จาก 
การพัฒนาตนเองไปใช้ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ตอ่คณุภาพคร ู ผ ูเ้รยีน  และสอดคลอ้งกบับรบิท 
ของสถานศึกษา

โดยประเมนิจากสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี และการนำความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะทีไ่ดจ้ากการพฒันาตนเองและวชิาชพีมาใช ้
ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังน้ี 

๑) สอดคล้อง เหมาะสม น้อย 
๒) สอดคล้อง เหมาะสม ปานกลาง 
๓) สอดคล้อง เหมาะสม มาก 
๔) สอดคล้อง เหมาะสม มากท่ีสุด

(©๐)
พจิารณาจากการเชยีนสรปุผลการพฒันาตนเอง 
และพฒันาวิชาชพี ตามตวัชีวั้ดทีก่ำหนด ย้อนหลัง 
ไม,เก นิ ๓ ปี นบัถงึวนัสดุทา้ยของกำหนดการยืน่ 
คำร้องขอย้ายประจำป ีโดยมีเน้ือหาความยาวไม่เกิน 
๔ หนา้กระดาษ A๔ แบบอักษร TH Sarabun P5K 
ขนาดตวัอกัษร ๑๖ พอยท ั ภาคผนวกหรือเอกสาร 
อ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน ๑๐ หน้า โดยไม่รับพิจารณา 
เอกสารผ่านทาง QR Code

๗
๘
๙
๑๐



๒. รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวช้ีวัด และคะแนนการประเมิน

ท ี่ องค์ประกอบ /  ตัวชี้วัด คะแนน กรอบการพิจารณา
๖ การประพฤติตน (๑๐)

๖.๑ การรักษาวินัย (๕) พจิารณ าจากสำเน า ก.พ. ๗ หรอื ก.ค.ศ. ๑๖
๑) เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือน ๒ ทีเ่ปน็ปจัจบุนั ยอ้นหลงั ๕ ปี นบัถงึวนัแรกของ

หรือลดเงินเดือน กำหนดการย่ืนคำร้องขอย้ายประจำปี โดยมีเจ้าหน้าท่ี
๒) เคยถูกลงโทษดัดเงินเดือน ๓ งานทะเบียนประวัติลงลายมือซ่ือรับรองสำเนาถูกต้อง
๓) เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ์ Gl

๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ๕

๖.๒ การรักษาจรรยาบรรณ (๕) พจิารณาจากแบบคำรอ้งขอยา้ยทีผู่ป้ระสงคข์อยา้ย
๑) เคยถูกพักใช้ หรือเคยถูกเพกิถอน ๒ รายงานตามข้อมูลอืน  ๆ ขอ้ ๒. การรกัษาวนิยัและ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณ หรือ'จากเอกส ุ? รหลกธ์าน'ท่ีทางรา11บฤาร
๒) เคยถูกภาคทัณฑ์ ๓ กำหนดโทษการประพฤดัท่ีดทางส์รรยาบรรณร ® าm
๓) เคยถูกดักเตือน ๔ ย้อนหลัง ๕ ปี นับถึง'วันแช ุพ ( ง ^ เ & บ พ ง ์
๔) ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ๕ ขอยา้ยประจำป ี I f v  1

\ \ \  / w
หมายเหท ุ กรณีคะแนนรวมทุกองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถาง 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) เท่ากัน ให้พิจารณา 
ลำดับอาวุโสในราชการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๒.๖/ว ๒๒ ลงวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕








































