
 

 

 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและผลส าเร็จของงานที่เกิดจาการปฏิบัตงิาน 

เรื่องที่ 1 การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
             ต าแหน่งครู  ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)   
             สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
เรื่องที่ 2 การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ประจ าปี พ.ศ.2563  

    สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
 

โดย 
ชื่อ นางสาวฉะอ้อน  สมอ่อน 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ต าแหน่งเลขท่ี อ ๑๙ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 

 
 
 
 
 

เพื่อใช้ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) 

ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการต าแหน่งเลขท่ี อ ๑๗ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 



 
ก 

ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการ
ต าแหน่งเลขที่  อ ๑๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓                  
โดยเนื้อหาประกอบด้วย  

1. การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี              
พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

2.การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
ประจ าปี พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

โดยการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และปฏิทินการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการนี้ ผู้เสนอผลงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อ ทั้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ บุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ      
การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูและต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ฉะอ้อน  สมอ่อน 
           กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
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สารบัญ 
                                 

            หน้า 
 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
 
เรื่องที่ 1 การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
           ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
      ๑.ชื่อผลงาน  การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
              ปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33            1
 ๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ                  ๒                                                     

๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ                                          ๒ 
๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ       ๕  
๕. ผู้ร่วมด าเนินการ                 11 
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ               11 
๗. ผลส าเร็จของงาน                                                                          12  
๘. การน าไปใช้ประโยชน์                                                                          14  
๙. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค                                                    14 
๑๐. ข้อเสนอแนะ                                                                                   15 
ภาคผนวก 

เรื่องท่ี 2 การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
             ประจ าปี พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

1. ชื่อผลงาน  การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
             ประจ าปี พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    16 

๒. ระยะเวลาที่ด าเนินการ          17 
๓. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ                         17 
๔. สรุปสาระและข้ันตอนการด าเนินการ        21  
๕. ผู้ร่วมด าเนินการ          27 
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ        27 
๗. ผลส าเร็จของงาน          27  
๘. การน าไปใช้ประโยชน์          30  
๙. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค       31 
๑๐. ข้อเสนอแนะ          31 
ภาคผนวก 



 
นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  หน้า  1 

 
 

ผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
เรื่องที่ 1 การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

 
๑. ชื่อผลงาน  การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
                   ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

๑.๑ ความเป็นมา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่  20 ต าบลนอกเมือง         
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารและจัดการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่    
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563  โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ คือ  

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด 

 3) ประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน   

การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน            
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ            

ที่ได้รับมอบหมาย 
จะเห็นได้ว่าการระดมทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเป็นอ านาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่งการด าเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  เป็นการสรรหาบุคคลมาทดแทนต าแหน่งว่าง               
อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ตาย ลาออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุก่อนก าหนด ย้ายหรือ
โอนไปด ารงต าแหน่งในสังกัดอ่ืน ถูกยุบเลิกอัตราจากการเกษียณอายุราชการ อาจส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู  



 
นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  หน้า  2 

 
 

ดั้งนั้น เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33    
จึงด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและปฏิทินการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู           
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือให้การด าเนินการบริหารอัตราก าลังครูในสังกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย        

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ จึงด าเนินการสรรหา
บุคคลมาทดแทนต าแหน่งว่าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.๑) เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษา และแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครู 
๑.๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
๑.๓) เพ่ือการจัดสวัสดิการสร้างขวัญและก าลังใจของข้าราชการครู 
๑.๔) เพ่ือให้อัตราก าลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
๑.๕) เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ โดยใช้อัตรารับย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีไว้ 
๑.๖) เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัด ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติการสอน 
๑.๗) เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวอบอุ่น 
 

2.  ระยะเวลาที่ด าเนนิการ การด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
      ประจ าปี พ.ศ. 2563 (กรณีปกติ)  

ครั้งที่  ๑  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  –  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
     ครั้งที่  ๒  วันที่  ๑๕  กันยายน    –  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  
 
3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 
 มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจ

ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่ง      

ผู้อ านวยสถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ตามมาตรา 38 ข.(7) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)          
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจ      
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (5) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
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โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ             
ให้ด าเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 

     มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.    
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการการนั้นต่อไป 

    มาตรา ๑๓๓ ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา หรือ ก.ค.ศ. ยังมิได้ออกกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือจัดท ามาตรฐานต าแหน่ง วิทยฐานะ หรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้     
ให้น าพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. กฎ ก.ค. มติ ก.พ. มติ ก.ค. มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ มาตรฐานก าหนด
ต าแหน่ง หรือ กรณีท่ี ก.ค. หรือ ก.พ. ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งใช้บังคับอยู่เดิม มาใช้บังคับโดยนุโลม   

2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

“การย้าย” หมายถึง การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู หมายถึง       
การให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเป็นการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่ง        
ที่มีคนครอง หรือการย้าย โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู มี 3 กรณี ดังนี้ 
 1. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย 

  2. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง 
ถูกคุกคามต่อชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ 
  3. การย้ายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ การย้ายเพ่ือแก้ปัญหา    
การบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา 

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
  1. การย้ายกรณีปกติ 
         1.1 ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า   24 เดือน 
นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย 
 1.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
          1.3 การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุ
ราชการเหลือ ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถือวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
  2. การย้ายกรณีพิเศษ 
          2.1 การย้ายกรณีพิเศษ ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว   
แต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา 
          2.2 การย้ายกรณีพิเศษ ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี เมื่อค าร้องได้รับการ
พิจารณาผลเป็นประการใดแล้วถือเป็นอันยุติ 
  3. การย้ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ 
        3.1 การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ให้ค านึงถึงความเหมาะสม
กับประโยชน์ของทางราชการ และความเป็นธรรมแก่ผู้นั้นด้วย โดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค และให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง ก่อนด าเนินการ 
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        3.2 การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตรงตามความจ าเป็นไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ โดยน าเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อ 
กศจ.เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3.3 การย้ายเพ่ือเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาใดมีอัตราก าลังเกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเป็นต าแหน่งที่มีคนครอง 
ให้เสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอเหตุผลและความจ าเป็นต่อ กศจ. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการย้าย โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
โดยให้น านโยบายและเงื่อนไขของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ 
นโยบายและเงื่อนไขดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ทั้งนี้ การย้ายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ ให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจะพิจารณาน าเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ กศจ.พิจารณาให้
ความเห็นชอบโดยอาจพิจารณาจากค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้ 

๓. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว 15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง            
การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนหรือ
โอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งข้าราชการพลเรือน ดังนี้ 

 ๓.๑ การสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือน หมายถึง การสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งหนึ่ง
กับอัตราเงินเดือนอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยสับเปลี่ยนเฉพาะอัตราเงินเดือน มิได้สับเปลี่ยนต าแหน่ง ให้ท าได้ทุกกรณี       
แม้ว่าจะเป็นการสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งที่ต่างระดับกันก็ตาม 

     ๓.๒ การโอนอัตราเงินเดือน หมายถึง การโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งหนึ่งไปเป็นอัตรา
เงินเดือนของอีกต าแหน่งหนึ่ง ซึ่ง ก.พ. ได้ก าหนดให้มีต าแหน่งแล้วแต่ยังไม่มีอัตราเงินเดือนส าหรับต าแหน่งนั้น
ให้ท าได้ แม้ว่าจะเป็นการโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมาย หรืออัตราเงินเดือน
ที่จะโอนไปนั้นจะต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตราเงินเดือนส าหรับต าแหน่งที่จะรับโอนก็ตาม  

     ๓.๓ การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน จากส่วนราชการหนึ่งไปยังอีกส่วนราชการหนึ่ง 
ซึ่งเป็นกรตัดต าแหน่งพร้อมทั้งโอนอัตราเงินเดือนของต าแหน่งจากส่วนราชการเดิมไปเพ่ิมยังอีกส่วนราชการ
หนึ่งให้ท าได้ตามความจ าเป็นตามปริมาณและคุณภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๓.๑ ไม่เป็นการเปลี่ยนสายงาน ชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 
  ๓.๓.๒ ไม่เป็นการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานโดยทั่วไป และลักษณะงาน

ที่ปฏิบัติของต าแหน่งตามที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งได้ก าหนดต าแหน่งไว้ส าหรับต าแหน่งที่จะตัดโอน และ 
  ๓.๓.๓ ส่วนราชการที่จะตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน มาไว้นั้น ต้องมีงานที่

จะต้องใช้ต าแหน่งในสายงานของต าแหน่งที่จะตัดโอนมานั้นอยู่แล้ว  
4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
    ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
    ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(1) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
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และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ       
ศึกษาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ         
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ       
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มี
อ านาจที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

      (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดหรือ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 2) 
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค        
ลงวันที่  7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 
4.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 

๔.๑ สาระส าคัญของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมข้อมูลอัตราก าลังครูและ

สาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่ละสถานศึกษา ให้ข้าราชการครูทราบ ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  2) ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นเวลา 15 วันท าการ       
ตามปฏิทินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยให้ยื่นค าร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่
การศึกษาเดียว ทั้งนี้  ค าร้องขอย้ายให้ใช้ส าหรับการพิจารณาย้ายได้ถึง 31 ธันวาคม ของปีเดียวกัน              
โดยให้พิจารณาย้ายปีละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2         
ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม โดยในแต่ละรอบการย้ายอาจมีการพิจารณามากกว่าหนึ่งครั้งก็ได้             
ค าร้องขอย้าย ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ให้ถือว่าค าร้องนั้นเป็นอันยกเลิก 
  3) สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนตามความต้องการและความจ าเป็น
ของสถานศึกษา ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูล ตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
         4.1) รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้าย 

4.2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 



 
นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  หน้า  6 

 
 

         4.3) แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และขอย้ายไปต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
         4.4) น าเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4.5) เมื่อ กศจ. มีมติอนุมติ จึงส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา     
พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจะรับย้าย 
  5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์
ขอย้ายระบุเพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  6) สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา 
  8)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  9) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตใน
จังหวัดร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ. 
  10)ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
    11)ผู้มีอ านาจมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
  12)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  13)กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
           13.1) แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
                13.2) ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 

 13.3) สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
                13.4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับย้าย 
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๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งว่าง
และวิชาเอกตามความ

ต้องการของสถานศึกษา 

ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่าน 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

สพท.รวมรวมค าร้องในเขต 

และจากต่างเขต/ตรวจสอบ/ 

จัดท าข้อมูล 

น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็น 

สถานศึกษาท่ีรับย้ายน ารายชื่อของ 

ผู้ขอย้ายเสนอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

สพท.จัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบและรายละเอียด

ตัวช้ีวัด ส่งให้ ศธจ. 

ศธจ.ตั้งคณะกรรมการร่วมกับสพท.
ตรวจสอบข้อมลูและจัดท ารายละเอียด 

ก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมตั ิ

ศธจ. เสนอ อกศจ.พิจารณา
กลั่นกรองฯ/กศจ.พิจารณา

อนุมัติการย้าย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  

ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
แจ้งค าสั่งให้งานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

สถานศึกษาแจ้งผูไ้ด้รบัพิจารณายา้ย 

มอบหมายงานในหน้าท่ี 
สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการ 

พิจารณาย้าย/รายงาน สพท.ทราบ 

ส่งค าสั่งให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง/ 

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การย้ายภายใน/มาจากต่างเขตพื้นที่ 

ค าอธิบายสัญลักษณ ์

 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสดุกระบวนการ 

  กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

  การตัดสินใจ 

        ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 
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สถานศึกษาส่งตัว มารับหนังสือท่ีเขตพื้นที่ต้นสังกัด 

กรณีต่างเขตรับ
ย้าย รับค าสั่งจากต่างเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาของผูไ้ด้รบัย้าย 

เขตพื้นท่ีต้นสังกัด  

ส่งตัวไปเขตพื้นท่ีที่รับย้าย 

ผู้ได้พิจารณารับย้ายรับทราบค าสัง่ 

มอบหมายงานในหน้าท่ี 

จัดท ารายละเอียดเพื่อน าเสนอ อกศจ. 
พิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอ กศจ. 

พิจารณาอนุมัต ิ

ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ขอย้าย 

และจัดท าข้อมูล 

ส่งข้อมลูประกอบการพิจารณาให ้ศธจ. 

น าเสนอ อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัต ิ

ส่งค าร้องของผู้ขอย้ายให้แตล่ะ 

เขตพื้นท่ีการศึกษา พร้อมมติ กศจ. 

รวบรวมค าร้องขอย้าย
ของผู้ขอย้ายที่ส่งมา 

ตามก าหนด 

การย้ายไปต่างเขตพื้นที่ 
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1.แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู 
ที่ย่ืนค าร้องขอย้ายในรอบการพิจารณาย้าย ปี 2563 (กรณีปกติ) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 มกราคม 2563  สพม.33 แจง้การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู 
ประจ าปี พ.ศ.2563  ให้โรงเรียนในสังกดั และ สพป./สพม./สศศ. ทราบ จ านวน อัตราว่างทั้งสิ้น      
33  อัตรา  ของ 25  โรงเรยีน 
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8-28 มกราคม 2563  (15 วันท าการ) 
ผู้ประสงค์ขอย้ายจัดส่งค ารอ้งขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับ 

3 

สพฐ. แจ้งปฏิทนิและรายละเอียดตัวชี้วดัในการประเมนิตามองค์ประกอบการยา้ยข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กรณีปกติ)      
ปี พ.ศ. 2563 ตามหนงัสือสพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7374 ลงวนัที่ 11 ธันวาคม  2562 

 

1 

ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  สถานศึกษารวบรวมค าร้องขอยา้ยและเอกสารประกอบการ
พิจารณาพร้อมความเหน็ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/การระบวุิชาเอกที่ต้องการทดแทน
ตามความต้องการจ าเปน็ของสถานศึกษาสง่มาที ่สพม.33 

 

4 

วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2563  คณะกรรมการตามค าสั่ง สพม.33 ที่ 36/2563  สั่ง ณ วนัที่ 3 
กุมภาพันธ ์2563 ประชุมตรวจสอบและกลัน่กรองคณุสมบัตกิารย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหนง่คร ู ประจ าปี พ.ศ.2563 

 

3 กุมภาพันธ์ 2563  สพม.33 แต่งตัง้ คกก.ตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งครู ประจ าป ีพ.ศ.2563  ตามค าสัง่ สพม.33 ที ่36/2563       
สั่ง ณ วันที ่3 กุมภาพันธ์ 2563  

5 

ภายในวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รวบรวมค า
ร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา สง่ไปยงั สพท./สศศ. ทีร่ับย้าย (กรณีขอย้ายไป 
สพท./สศศ.ในจังหวดัเดียวกนั และกรณีขอย้ายไปต่างจงัหวดั) 
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7 
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10-11มีนาคม 256๓ 
เสนอขอ้มูลการย้ายข้าราชการครฯู ต าแหน่ง คร ูประจ าปี พ.ศ. 2563 ของ สพม.33 ตอ่ คณะ
กรรมท างานตรวจสอบขอ้มลูและจดัท ารายละเอียดการย้ายข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่ง คร ูสังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (กรณปีกต)ิ ปี พ.ศ. 2563  
 

11
0

           25 กุมภาพันธ์ 2563   สพม.33  สง่ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้
ประสงค์ขอยา้ยระบุ เพื่อขอความเหน็จากคกก.สถานศึกษาและสง่กลับสพม.33  ภายในวันที ่28  
กุมภาพันธ ์ 2563 
                 1.ผู้ยืน่ค าร้องขอย้ายเพื่อมาปฏิบัตงิานที่ สพม.33   จ านวนทั้งสิน้ (มคีุณสมบตัิ)  
295  ราย 
                     1.1 ผู้ยืน่ค าร้องขอย้ายภายในส านักงานเขต จ านวน  191  ราย 
                             - กรณีปกต ิ   จ านวน  185  ราย 
   - กรณีสับเปลี่ยน  จ านวน     5   ราย 
                             - กรณีพิเศษ   จ านวน     1   ราย  
                     1.2 ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายจากต่างเขตพืน้ที่การศึกษา จ านวน   104   ราย 
                             - กรณีปกต ิ   จ านวน   103   ราย 

9 

ภายใน 26-28 กุมภาพันธ์ 256๓ 
  1.  จดัท าคะแนนตามรายละเอียดองคป์ระกอบ 
       1.1 จดัท าคะแนนตามรายละเอียดและประเมินองค์ประกอบตวัชีว้ัดของผูข้อย้ายข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง คร ูประจ าป ี2563 ตามรายละเอียดตัวชีว้ดัในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการย้ายขา้ราชการครูฯ ต าแหน่งคร ูสงักัด สพฐ. (กรณีปกติ) ป ีพ.ศ. 2563  ตาม
องค์ประกอบ/ตวัชี้วดั   
ข้อ 1 – 7 (100 คะแนน) 
       1.2 บันทึกข้อมูลและกรอกคะแนนของผูข้อย้ายและจัดท าบัญชรีายละเอียดการย้ายฯ ตาม
คะแนนทีค่ณะท างานรับรองเรียบร้อยแล้ว 

10 

12 กุมภาพันธ์ 2563  สพม.33  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รายงานบญัชีรายชือ่การยา้ยกรณปีกติทีข่อ
ย้ายไปตา่งจังหวดั ปี พ.ศ. 2563 จ านวน 128 ราย ให้ ศธจ.สุรนิทร ์เพ่ือน าเสนอ อกศจ.และ 
กศจ.สุรนิทร์ เพื่ออนมุัติจดัสง่ค าร้องขอยา้ยไปต่างจงัหวดั 
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๕.  ผู้ร่วมด าเนินการ  นางจิรานุช  แสนดี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
        สัดส่วนของผลงาน ๓๐  เปอร์เซ็นต์ 
 
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
  ผู้เสนอขอรับการประเมินได้ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑  รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามก าหนด 
  ๖.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
  ๖.๓  จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้าย 
  ๖.๔   ส่งชื่อผู้ยื่นค าร้องเพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับย้าย 

                            12 มีนาคม 2563 ส่งวาระ /พร้อมเล่มขอ้มูลการย้ายให ้อกศจ. 1
2

13 มีนาคม 63 เสนอ อกศจ. 
พิจารณากลั่นกรอง 

                            14-15 มีนาคม 2563 ส่งวาระ /พร้อมเล่มข้อมูลการยา้ยให้ กศจ. 14 

16 มีนาคม ๒๕63 เสนอ กศจ. อนมุัติการยา้ยฯและ
แต่งตั้ง 
แล้วผู้มีอ านาจสั่งบรรจุฯ ออกค าสัง่ย้ายและแต่งตั้ง 

ภายใน 7 วัน 
1. ข้าราชการครูฯ ต าแหนง่ คร ูที่ได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหนง่ที่ได้รับแต่งตั้งใหม ่

2. รายงานผลการด าเนินการย้ายและแต่งตั้งให้ ศธ.จ.สุรินทร์ ทราบ 
3. จัดส่งส าเนาค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ทราบ 
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15 

16 

           กรณีต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ด าเนินการดังนี้ 
1. แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
3. สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตวัผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 

1๗ 
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  ๖.๕   จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัด 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ. 
  ๖.๖  ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ๖.๗  แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานสังกัดเดิมทราบเพ่ือมอบหมายงานในหน้าที่ 

๖.๘  แจ้งสถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย 
  ๖.๙  ส่งส าเนาค าสั่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรายงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 
๗.  ผลส าเร็จของงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและจัดท า
คะแนนประเมินศักยภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24        
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 และการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร             
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563     
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 7374 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
2562 โดยได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่ประสงค์จะย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย 
ระหว่างวันที่ 8-28 มกราคม 2563 (15 วันท าการ) ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ที่ ศธ 04263/59 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครูประจ าปี พ.ศ.2563 และเป็นผู้มีคุณสมบัติ  นั้นคือ  ด ารงต าแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบัน
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน ให้นับถึงวันที่ 28 มกราคม 2563  โดยสรุปดังนี้ 
  1.มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคุณสมบัติ จ านวน 191 ราย ดังนี้ 
   1.1 ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ จ านวน 185 ราย 
   1.2 ค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน จ านวน     5 ราย 
   1.3 ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน     1 ราย 
  2.มีผู้ยื่นค าร้องขอย้ายจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนที่มีคุณสมบัติ จ านวน 104 ราย ดังนี้ 
   2.1 ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ จ านวน  103 ราย 
   2.2 ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ จ านวน      1 ราย 

รวมทั้งสิ้น 295 ราย 
  การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
สังกัดส านักงานคณะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
  องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก ตามความจ าเป็นของ
สถานศึกษา         40 คะแนน 
  1.1 ความรู้          5 คะแนน 
  1.2 ความสามารถ       15 คะแนน 
       1.2.1 ผลการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา 

10 คะแนน 
       1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา    5 คะแนน 
  1.3 ประสบการณ์การสอน      10 คะแนน 
  1.4 วิชาเอก ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา    10 คะแนน 
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  องค์ประกอบท่ี 2 ล าดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายฯ  5 คะแนน 
  องค์ประกอบท่ี 3 ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน  

 10 คะแนน 
  องค์ประกอบท่ี 4 สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน     

 10 คะแนน 
  องค์ประกอบท่ี 5 เหตุผลการขอย้าย     10 คะแนน 
  องค์ประกอบท่ี 6 ความอาวุโสตามหลักราชการ    20 คะแนน 
  องค์ประกอบท่ี 7 ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย   5 คะแนน   

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์อนุมัติ
ให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2563    
  รอบที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16  มีนาคม 2563 เพ่ือปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 42 ราย และได้แจ้งค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จ านวน 3 รายการ ดังนี้   
      1.ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ที่  201 /2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู จ านวน 35 ราย  
   1.1 ย้ายกรณีปกติ  จ านวน  34 ราย  
    1.1.1 ภายในเขต   จ านวน 18 ราย 
    1.1.2 จากต่างเขต  จ านวน 16 ราย 
   1.2 ย้ายกรณีพิเศษ จ านวน  1 ราย 
    1.2.1 จากต่างเขต จ านวน 1 ราย 
 2.ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่  202/2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ย้ายสับเปลี่ยน) จ านวน 3 ราย 
   2.1 ย้ายภายในเขต  จ านวน  2 ราย 
   2.2 ย้ายระหว่างเขต จ านวน 1 ราย 
      3. ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่  203 /2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน) จ านวน 4 ราย  
   3.1 ย้ายภายในเขต จ านวน 3 ราย 
   3.3 ย้ายจากต่างเขต จ านวน 1 ราย 
  รอบท่ี 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 15  ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ย้ายและ
แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี 2563  เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 35 ราย และได้แจ้งค าสั่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ 759 /2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู  จ านวน 35 ราย ซึ่งเป็นการย้ายกรณีปกติ ดังนี้ 
   1) ภายในเขต  จ านวน 24 ราย 
   2) จากต่างเขต   จ านวน 11 ราย 
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๘.  การน าไปใช้ประโยชน์ 
๘.1 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู 
๘.2 เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษา และแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังข้าราชการครูและ 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
๘.3 เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ โดยใช้อัตราว่างรับย้าย โอน หรือบรรจุแต่งตั้ง           

ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีไว้ 
๘.4 ใช้เป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  และเขตพ้ืนที่การศึกษาต่างๆ  ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเป็นแนวทางหา
ความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  

๘.5  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้ดงันี ้

   ๑) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู        
แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับย้ายข้าราชการครูและข้าราชการครูย้ายไปสถานศึกษาแห่งใหม่ รับทราบค าสั่ง 
พร้อมมีการรายงานการส่งตัว และรายงานการรับรายงานตัว พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การที่เกี่ยวข้องทราบ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู        
ของโรงเรียนในสังกัด ให้กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ๓) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู        
ของโรงเรียนในสังกัด ให้กลุ่มการบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติเพ่ือจะได้เขียนลง กคศ.16             
และน าค าสั่งเก็บลงในแฟ้มประวัติ ของผู้ได้รับการย้ายและแต่งตั้ง 

    ๔) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู      
ของโรงเรียนในสังกัด ให้กับงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เพ่ือที่จะได้ลงข้อมูลผู้ได้รับการ
พิจารณาย้ายใน โปรแกรม  P-OBEC  เพ่ือเป็นฐานในการใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนขั้น ต่อไป 

     ๕) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู      
ของโรงเรียนในสังกัด ให้กับงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เพ่ือที่จะได้ลงข้อมูลผู้ได้รับการ
พิจารณาย้ายไปจัดท าเป็นฐานข้อมูลกับบัญชีถือจ่าย (จ 18 )  ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
        ๖) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู     
ของโรงเรียนในสังกัด ให้กับงานวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือลงข้อมูลและวางแผนอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป 
 
๙.ความยุ่งยาก ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินการ 
  ๙.1 บางโรงเรียนและผู้ประสงค์ย้ายบางราย ไม่ศึกษารายละเอียดในระเบียบหลักเกณฑ์     
การย้ายข้าราชการครูฯ รวมทั้งหนังสือประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
ส่งผลให้ส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  

๙.2 มีผู้ประสงค์ขอย้ายเพ่ือมาปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีจ านวนมาก ซึ่งแต่ละคนต้องท ารายละเอียดตัวชี้วัด 7 หัวข้อ ส่งผลให้อาจมีการจัดท า
ไฟล์ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
  ๙.3 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีจ านวนน้อย แต่ภาระงานมาก  
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๑๐.ข้อเสนอแนะ 
  4.1 เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และแนะน าการเขียนค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ 
  4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 

4.3 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล เอกสาร หลักฐานกับเจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.4 จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

        (ลงชื่อ).................................................................. 
     (นางสาวฉะอ้อน  สมอ่อน) 
             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
             ผู้เสนอผลงาน 
          วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความจริงทุกประการ 

 

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

                                                            (นางจิรานุช แสนดี)  
                                                           นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                                                                 ผู้รว่มด าเนินการ 

    วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

                            (นายเสนอ  ประพันธ์) 
                                  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
                               (นางสุเนตร   ขวญัด า) 
                             ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 

  (ลงชื่อ) ....................................................... 
                              (นายส าเริง  บุญโต) 
                             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
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เรื่องที่ 2 การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
      ประจ าปี พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
1. ชื่อผลงาน การด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
            ประจ าปี พ.ศ.2563 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

๑.๑ ความเป็นมา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 197 หมู่ที่  20 ต าบลนอกเมือง         
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000 จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารและจัดการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะระดับมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่    
ในเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563  โดยมีอ านาจหน้าที่ส าคัญ คือ  

 1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 

 2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้สถานศึกษาในสังกัดรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด 

 3) ประสานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุน   

การจัดและการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน            
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ด้านการศึกษา 
 11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ            

ที่ได้รับมอบหมาย 
จะเห็นได้ว่าการระดมทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและการพัฒนาการศึกษาใน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นเป็นอ านาจหน้าที่ของกลุ่มบริหารงานบุคคล ซึ่ง การด าเนินการย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นการสรรหาบุคคลมาทดแทน
ต าแหน่งว่าง  อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น ตาย ลาออก เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุ         
ก่อนก าหนด ย้ายหรือโอนไปด ารงต าแหน่งในสังกัดอ่ืน  อาจส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
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ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสถานศึกษา          
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป 
เนื่องจากขาดผู้น าในการตัดสินใจวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  วัฒนธรรม  
เทคโนโลยีและบริบทของโลกยุคดิจิตอล  

ดั้งนั้น เพ่ือมิให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33   จึงด าเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและปฏิทินการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.๒. วัตถุประสงค์ 
   ๑) เพ่ือให้การด าเนินการบริหารอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เป็นไปด้วย      

ความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓            
จึงด าเนินการสรรหาบุคคลมาทดแทนต าแหน่งว่าง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑.๑) เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษา และแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง      
ผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.๒) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
๑.๓) เ พ่ื อ ส ร้ า ง ข วั ญแ ละก า ลั ง ใ จ แ ก่ ข้ า ร า ชก า ร ค รู แ ล ะนั ก เ รี ย น แ ล ะ                           

เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
๑.๔) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล               

ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  
๑.๕) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษากับชุมชน (วัด บ้าน โรงเรียน) 
๑.๖) เพ่ือให้อัตราก าลังเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
๑.๗) เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ โดยใช้อัตรารับย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีไว้ 
 

2.  ระยะเวลาที่ด าเนินการ ครั้งที่  ๑  วันที่  1  สิงหาคม 2563 –  25 ตุลาคม ๒๕๖๓ 
     ครั้งที่  ๒  วันที่  7  ธันวาคม 2563 –  22 มกราคม  ๒๕๖4  
 
3.  ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 

ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ 
1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 53 มาตรา 59 และมาตรา 133 
 มาตรา 53 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอ านาจ

ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
  (3) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวย

สถานศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามมาตรา 
38 ข.(7) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)  ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการ ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะ
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เชี่ยวชาญ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้อ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.        
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (4) การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู และต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสถานศึกษา ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจ     
สั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  (5) การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิได้อยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ผู้นั้นสังกัดอยู่เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 
โดยอนุมัติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย เว้นแต่ต าแหน่งซึ่งมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ             
ให้ด าเนินการตาม (1) โดยอนุโลม 

    มาตรา 19(4) ออกกฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎ ก.ค.ศ. เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได ้

     มาตรา ๕๙ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.    
เขตพ้ืนที่การศึกษาของผู้ประสงค์ย้ายและผู้รับย้ายแล้วแต่กรณี เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแล้ว  
ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการการนั้นต่อไป 

2) หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง 
หลกัเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  “การย้าย” หมายถึง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่าง การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคลต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย และให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ กศจ. และเมื่อได้รับการอนุมัติจาก กศจ.แล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณี ดังนี้ 
  1. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เพ่ือดูแลบิดา มารดา เพ่ือกลับภูมิล าเนา    
เพ่ืออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายด้วยเหตุผลอ่ืน 
  2. การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ      
การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  3. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายตามค าร้องขอย้าย เนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเนื่องจาก
เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพพลภาพ  

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
  1. การย้ายกรณีปกติ 

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
         1.1 ผู้ขอย้ายต้องด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา     
แล้วแต่กรณี ในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ส่งค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม         
ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม ส าหรับการส่งค าร้องขอย้ายครั้งต่อไป ให้นับถึงวันสุดท้ายของ
ก าหนดการส่งค าร้องขอย้ายตามประกาศรับย้าย 
          1.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
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          1.3 การย้ายสับเปลี่ยนกับต าแหน่งที่มีคนครอง ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายต้องมีอายุราชการ
เหลือไม่น้อยกว่า 18 เดือน นับถือวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 

2. การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ แบ่งเป็น 2 ประเภท 
     2.1 การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี 2 กลุ่ม 
   กลุ่มที่ 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป 
   หลักเกณฑ์  

1) เงื่อนไขของสถานศึกษาที่รับย้าย 
เป็นสถานศึกษาที่ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นว่าต้องมี

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ 
2) คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ 

2.1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ และประสบการณ์ เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานที่ผ่านมา 

2.2) ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
   กลุ่มที่ 2 การย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
สภาพความยากล าบากในการจัดการศึกษา 
   หลักเกณฑ์  

1) สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ตามหลักเกณฑ์ของกลุ่ม 2 ต้องมีเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 
1.1) เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร พ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่เสี่ยงภัยหรือ

ชายแดน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือส่วนราชการอื่นก าหนด และมีผลการทดลอง         
ทางการศึกษาระดับชาติ อยู่ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 20 ของจ านวนสถานศึกษาในจังหวัด 

กรณีส่วนราชการอ่ืน ไม่ประสงค์จะใช้ตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดอ่ืนแทนได้ 

1.2) เป็นสถานศึกษาที่ส่วนราชการก าหนดให้ต้องมีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษ 
2) คุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ 

2.1) ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดกลางขึ้นไป     
ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ อยู่ในล าดับสูงกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนสถานศึกษาในจังหวัด และ 

2.2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ ศักยภาพ และประสบการณ์เหมาะสม 
โดยพิจารณาจากประวัติและผลงานที่ผ่านมา และ 

2.3) เป็นผู้มีผลงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ 
ย้อนหลัง 3 ปี ติดต่อกัน นับถึงวันที่ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามตัวชี้วัดที่ 
กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ก าหนด 

กรณีส่วนราชการอ่ืน ไม่ประสงค์จะใช้ตัวชี้วัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง พิจารณาก าหนดตัวชี้วัดอ่ืนแทนได้ 

2.4) ต้องไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา  
 2.2 การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

 3. การย้ายกรณีพิเศษ 
   หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 

         การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
หรือเพ่ือดูแลบิดา มารดา คู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  โดยต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทย์          
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แผนปัจจุบันแล้วแต่กรณี ตลอดจนความเห็นและค ารับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นประกอบการพิจารณา                
ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

๓. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 

ได้ก าหนดขนาดโรงเรียนตามจ านวนนักเรียนใหม่ เป็น 4 ขนาด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
  ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 359 คนลงมา 
  ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  360-1,079 คน 
  ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่    1,080-1,679 คน 
  ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่    1,680 คนข้ึนไป 

โดยมีองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ประกอบด้วย 

องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความสามารถ    15 คะแนน 
1.1คุณวุฒิ          5   คะแนน 
1.2การได้รับแต่งตั้งเป็นคกก. อนุกรรมการ                    
    คณะท างาน หรือวิทยากร    5   คะแนน 
1.3การบริหารจัดการสถานศึกษา    5   คะแนน  

องค์ประกอบที่ 2 ประสบการณ์     20 คะแนน 
   2.1 การด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   5   คะแนน 

2.2 การด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
         หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปัจจุบัน  5 คะแนน 
   2.3 ขนาดสถานศึกษาและจังหวัดที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
         หรือประเภทของสถานศึกษาและประสบการณ์ด้านการ 
         ศึกษาพิเศษ      10 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่  30 คะแนน 
3.1 ผลการทดสอบระดับชาติ (NT หรือ O-NET) 

         หรือผลการพัฒนาการของผู้เรียนในสถานศึกษา  10 คะแนน 
   3.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน   5   คะแนน 
   3.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราชการครูฯ  5   คะแนน 
   3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา   10 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 วิสัยทัศน์      10 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 การประพฤติตน      5   คะแนน 

   5.1 การรักษาวินัย      5   คะแนน 
   5.2 การรักษาจรรยาบรรณ     5   คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 ภูมิล าเนา      5   คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 7 ความอาวุโสตามหลักราชการ    5   คะแนน 
   7.1 วิทยฐานะ       5   คะแนน 
   7.2 อัตราเงินเดือน      5   คะแนน 
       รวม     100 คะแนน 

 
4. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 
 ข้อ 7 ในแต่ละจังหวัด ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 
    ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอ านาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

(2) อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาและ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   ข้อ 9 ให้ กศจ. เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนตามข้อ 2 เพ่ือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ       
ศึกษาจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “อกศจ.” เพ่ือช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงานให้แก่ กศจ. เกี่ยวกับการบรรจุ         
การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ข้อ 11 ให้มีส านักงานศึกษาจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ       
เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มี
อ านาจที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

      (6) ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ข้อ 13 การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังห วัดหรือ

กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับ 2) 
พ.ศ.2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง 

5. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาในภูมิภาค        
ลงวันที่  7 เมษายน 2560 เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 
4.  สรุปสาระและขั้นตอนการด าเนินการ 

๔.๑ สาระส าคัญของการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่างพร้อมและแจ้งการส่งค าร้อง      

ขอย้าย โดยให้ระบุได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวและจังหวัดเดียว 
  2. ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับตามแบบค าร้องขอย้ายที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
  3. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายและ      
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีสังกัด 
 



 
นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  หน้า  22 

 
 

  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมและจัดท าข้อมูล ตรวจสอบและด าเนินการดังนี้ 
      4.1 รวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้ขอย้าย 
         4.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
      4.3 แยกค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และขอย้ายไปต่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.4 น าเสนอ กศจ. เพ่ืออนุมัติและให้ส่งค าร้องขอย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปลายทาง กรณีการขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.5 เมื่อ กศจ. มีมติอนุมติ จึงส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีจะรับย้าย 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ขอย้ายไปยังสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์
ขอย้ายระบุเพ่ือขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยต้องน าค าร้องขอย้ายทุกรายที่ระบุชื่อ
สถานศึกษาขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ 
  6. สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ ส่งความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
และรายละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ. ก าหนด เพ่ือเสนอ อกศจ.และ กศจ.พิจารณา 
  8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  9. ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เชิญผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด       
ร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูลและจัดท ารายละเอียดการย้ายก่อนน าเสนอ อกศจ. 
  10.ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เสนอ อกศจ. และ กศจ.พิจารณาอนุมัติการย้าย 
    11.ผู้มีอ านาจมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
  12.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  13.กรณีต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
      13.1 แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
      13.2 ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
      13.3 สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
  13.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งตวัผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 
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๔.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสมัพันธ์ต าแหน่งว่าง 
ผู้ขอย้ายยื่นค าร้องผ่าน 

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

สพท.รวมรวมค าร้องในเขต 

และจากต่างเขต/ตรวจสอบ/ 

จัดท าข้อมูล 

น าเสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็น 

สถานศึกษาท่ีรับย้ายน ารายชื่อของ 

ผู้ขอย้ายเสนอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

สพท.จัดท าข้อมูลตาม
องค์ประกอบและรายละเอียด

ตัวช้ีวัด ส่งให้ ศธจ. 

ศธจ.ตั้งคณะกรรมการร่วมกับสพท.
ตรวจสอบข้อมลูและจัดท ารายละเอียด 

ก่อนน าเสนอ กศจ.พิจารณาอนุมตั ิ

ศธจ. เสนอ อกศจ.พิจารณา
กลั่นกรองฯ/กศจ.พิจารณา

อนุมัติการย้าย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓  

ออกค าสั่งย้าย ตามมติ กศจ. 
แจ้งค าสั่งให้งานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

สถานศึกษาแจ้งผูไ้ด้รบัพิจารณายา้ย 

มอบหมายงานในหน้าท่ี 
สถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการ 

พิจารณาย้าย/รายงาน สพท.ทราบ 

ส่งค าสั่งให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง/ 

 

แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การย้ายภายใน/มาจากต่างเขตพื้นที่ 

ค าอธิบายสัญลักษณ ์

 จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสดุกระบวนการ 

  กิจกรรมงานหรือการปฏิบตั ิ

  การตัดสินใจ 

        ทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

ตรวจสอบคุณสมบัตผิู้ขอย้าย 

รวบรวมค าร้องขอย้าย
ของผู้ขอย้ายที่ส่งมา 

ตามก าหนด 

การย้ายไปต่างเขตพื้นที่ 
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1.แผนผังขั้นตอนการด าเนินการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ย่ืนค าร้องขอย้ายในรอบการพิจารณาย้าย ปี 2563 (กรณีปกติ) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
 
 
 

31 กรกฎาคม 2563 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การย้ายประจ าปี ใหโ้รงเรียนในสังกัด และ สพป./สพม./สศศ. ทราบ 
1.1 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารย้าย

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
1.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ท่ี ศธ 04009/ว 3564 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี พ.ศ.
2563 

1.3 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

1 

สถานศึกษาส่งตัว มารับหนังสือท่ีเขตพ้ืนท่ีต้นสังกัด 

กรณีต่างเขตรับ
ย้าย รับค าสั่งจากต่างเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาของผูไ้ด้รบัย้าย 

เขตพื้นท่ีต้นสังกัด  

ส่งตัวไปเขตพื้นท่ีที่รับย้าย 

ผู้ได้พิจารณารับย้ายรับทราบค าสัง่ 

มอบหมายงานในหน้าท่ี 
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1-15 สิงหาคม 2563  
ผู้ประสงค์ขอย้ายจดัส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและการประเมินศักยภาพฯ  
ตามประกาศ สพฐ. พร้อมความเหน็ของคณะกรรมการการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
1.ให้ระบุขอย้ายสังกัด สพป.หรือ สพม. หรือ สศศ.สังกัดใดสังกัดหนึง่ เพียงสังกัดเดียว 
2.หากประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสังกัด สพท.สามารถระบสุถานศึกษาท่ีขอย้ายได้เพียงจังหวัดเดียว 

2 

ภายใน 31 สิงหาคม 2563 

1.การขอย้ายระหว่าง สพท.ภายในจังหวัดเดียวกัน 
   1.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง สพท.
ปลายทาง 
2.การยา้ยระหว่างจังหวัด หรือย้ายระหว่าง สพท. กับ สศศ. ก่อนส่งค าร้องขอย้าย ด าเนินการ ดังนี ้
   2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จดัท าบัญชีรายละเอียดผู้ขอย้าย และน าค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็น
คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ กศจ.สุรินทร์ เพื่อขออนุมัติจัดส่งมต ิและค าร้องขอย้ายของผูม้ีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่   
ก.ค.ศ.ก าหนด ไปยัง สพท.ปลายทาง 

3 

ภายใน 11 กันยายน 2563 

การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 น าค าร้องขอย้ายทุกรายที่ระบุช่ือสถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้  และโรงเรียนจัดส่งรายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาในการขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในโรงเรียนนั้น ๆ ส่งคืน สพม.3  ภายในวันท่ี 21 กันยายน 2563 
 (ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มไิดร้ะบุชื่อสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้กว้างๆ ว่า “สถานศึกษาใดก็ได”้ให้ สพท./
สศศ. น าเสนอ อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย แล้วแต่กรณีพิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณาใหย้้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น) 

4 

วันที่ 24 กันยายน 2563และวันที่ 28 กันยายน 2563 

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 

  1.  จัดท าคะแนนตามรายละเอียดองค์ประกอบ 
       1.1 จัดท าคะแนนตามรายละเอียดและประเมินองค์ประกอบตวัช้ีวัดของผู้ขอย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี 
2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ของ ก.ค.ศ. และตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและการประเมินศักยภาพฯ 
ตามประกาศ สพฐ. ข้อ 1-3 และข้อ 5-7 (90 คะแนน) 
       1.2 ตรวจสอบคะแนนรายละเอียดและประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดของผู้ขอยา้ยต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี 2563 
       1.3 บันทึกข้อมูลและกรอกคะแนนของผู้ขอย้ายและจัดท าบัญชีรายละเอียดการยา้ยฯ ตามคะแนนที่คณะท างานรับรอง
เรียบร้อยแล้ว 
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12  ตุลาคม 2563 

     1.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จัดส่งข้อมลู คะแนนของผู้ขอย้ายและจดัท าบัญชีรายละเอียดการยา้ยฯ   
ข้อ 1-3 และข้อ 5-7 ตามที่คณะท างานรับรองเรียบร้อยแล้ว (เอกสารลับ) ให้ ศธจ.สุรินทร์ เพื่อให้ ศธจ.สุรินทร์ แต่งตั้งคณะท างาน
ร่วมกันตรวจสอบข้อมลูและจัดท ารายละเอียด 
     2.ศธจ.สรุินทร์ จดัส่งข้อมลูและคะแนนของผู้ยา้ยทีต่รวจสอบแล้ว (เอกสารลบั) ใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33  

                            14-15 ตุลาคม 2563 ส่งวาระ /พร้อมเล่มข้อมูลการยา้ยให ้อกศจ. 
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16 ต.ค. 63 เสนอ อกศจ. พิจารณา
กลั่นกรองการย้ายและแต่งตั้ง 

9 

                            17 ตุลาคม 2563 ส่งวาระ /พร้อมเล่มข้อมูลการย้ายให้ กศจ. 

 
10
0

20 ต.ค. 63 เสนอ กศจ. อนุมัติก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่ง
ว่างที่จะใช้รับยา้ยและที่จะใช้บรรจแุละแต่งต้ังจากบัญชีผู้ได้รับการ

คัดเลือก ในภาพรวมทั้งจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ให้เท่ากันหรือ
ต่างกันได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง 

ภายใน 7 วัน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งไปปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งที่ไดร้ับแต่งตั้งใหม่ 

2. รายงานผลการด าเนินการยา้ยและแต่งตั้งให้ ศธ.จ.สุรินทร์ ทราบ 
3. จัดส่งส าเนาค าสั่งย้ายและแต่งตั้งให้ สพฐ. และ ก.ค.ศ. ทราบ 

11 

12 

25 ต.ค. 63 เสนอ กศจ. อนุมัติการย้ายฯและ
แต่งตั้งแล้วผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่ง
ย้ายฯ 

11 

13  ตุลาคม 2563 

    1.อกศจ.สุรินทร์ ประเมินวิสัยทัศน์การย้ายผู้อ านวยการสถานศกึษา ประจ าปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการยา้ยผู้บริหาร
สถานศึกษา สถานศึกษา ของ ก.ค.ศ. และตามรายละเอียดตัวช้ีวัดและการประเมินศักยภาพฯ ตามประกาศ สพฐ. (10 คะแนน) 
    2.ศธจ.สุรินทร์ จดัส่งคะแนนประเมินวสิัยทัศน์การย้ายผู้อ านวยการสถานศึกษา ประจ าปี 2563 (เอกสารลบั) ให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33 
           

7 
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๕.  ผู้ร่วมด าเนินการ  ไม่มี 
 
๖. ส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ 
  ผู้เสนอขอรับการประเมินได้ด าเนินการ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๖.๑  รวบรวมค าร้องขอย้ายของผู้ขอย้ายที่ส่งมาตามก าหนด 
  ๖.๒  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
  ๖.๓  จัดท าข้อมูลของผู้ขอย้าย 
  ๖.๔   ส่งชื่อผู้ยื่นค าร้องเพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีรับย้าย 
  ๖.๕   จัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ.ก าหนดและรายละเอียดตัวชี้วัด 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เพื่อเสนอ อกศจ./กศจ. 
  ๖.๖  ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาย้าย ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  ๖.๗  แจ้งค าสั่งให้หน่วยงานสังกัดเดิมทราบเพ่ือมอบหมายงานในหน้าที่ 

๖.๘  แจ้งสถานศึกษาส่ง/รับตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้าย 
  ๖.๙  ส่งส าเนาค าสั่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และรายงานให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ 
 
๗.  ผลส าเร็จของงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไดด้ าเนินตามระเบียบและหลักเกณฑ์การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.                 
ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 “ผู้ขอย้ายต้องด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือ
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี  ในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ที่ส่งค าร้องขอ
ย้ายในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ให้นับระยะเวลาการด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม ส าหรับการส่งค า
ร้องขอย้ายครั้งต่อไปให้นับถึงวันสุดท้ายของก าหนดการส่งค าร้องขอย้ายตามประกาศ รับย้าย” และด าเนินการ
ประเมินศักยภาพ ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของ       
ผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน             

              กรณีต่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ด าเนินการดังนี ้
1. แจ้งค าสั่งให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2. ผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมอบหมายงานในหน้าที่ 
3. สถานศึกษาส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ส่งตัวผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย 
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ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563  
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2563  

รอบที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่ประสงค์จะย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย  ระหว่างวันที่  1-15 สิงหาคม 
2563 ตามหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ ศธ 04263/2710 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยมีผู้ยื่นค าร้องขอย้าย สรุปดังนี้ 

        1) ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 56 ราย 
       1.1) ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน   30 ราย   
    - ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ     จ านวน   30 ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน   จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ    จ านวน     -  ราย 
       1.2) ยื่นค าร้องขอย้ายไปจังหวัดอ่ืน    จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ     จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน   จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ    จ านวน     -  ราย 
       1.3) ยื่นค าร้องขอย้ายจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน    จ านวน   26  ราย 
    - จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ านวน 10 ราย 
    - จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 6 ราย 
    - จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 9 ราย  
    -จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จ านวน 1 ราย 

2 ) ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 1 ราย 
      2.1) ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน     1 ราย   
    - ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ     จ านวน     1 ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน   จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ    จ านวน     -  ราย 
      2.2) ยื่นค าร้องขอย้ายไปจังหวัดอ่ืน    จ านวน     1 ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีปกติ     จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีสับเปลี่ยน   จ านวน     -  ราย 
    - ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ    จ านวน     -  ราย 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ในการ
ประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2563 จ านวน 11 ราย และได้แจ้งค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุรินทร์ ที่ 775/2563 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาสังกัดส านักส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ดังนี้ 

1. ย้ายภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จ านวน 8 ราย 
2. ย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 1 ราย 
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3. ย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 1 ราย 
4. ย้ายจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จ านวน 1 ราย 
 

รอบที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารที่ประสงค์จะย้าย ยื่นค าร้องขอย้าย  ระหว่างวันที่  7-21 ธันวาคม 2563  ตาม
หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ที่ ศธ 04263/4502 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ.2563 (การ
ย้ายกรณีปกติ) เพ่ิมเติม และประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เรื่อง ต าแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ลงวันที่  4 
ธันวาคม 2563 โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ทั้งที่ยื่นค าร้อง
ขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 (ยังไม่ได้รับการพิจารณาย้ายและระบุโรงเรียนที่ว่างเพ่ิมเติม) และยื่น
ค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมระหว่างวันที่ 7-21 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 
  1. ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563  จ านวน 33 ราย 
         1.1 ภายในส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 19 ราย 
      1.2 นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 14 ราย 
       1.2.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ านวน  8  ราย 
   1.2.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน  4  ราย 
   1.2.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน  2  ราย 
        2. ยื่นค าร้องขอย้ายเมื่อวันที่ 1-15 สิงหาคม 2563 และยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมระหว่าง
วันที่ 7 - 21 ธันวาคม 2563  จ านวน 7  ราย 
       2.1 ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ราย 
        2.2 นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  จ านวน 4 ราย 
              2.2.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ านวน 2 ราย 
           2.2.2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน 1 ราย 
           2.2.3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 2  ราย 
 3. ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมระหว่างวันที่ 7 - 21 ธันวาคม 2563 จ านวน 2 ราย 
        3.1 ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย 
           3.2 นอกเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ราย 
        3.2.1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ านวน 1 ราย 
 
 
 สรุป  ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน 22 ราย 
   - ค าร้องขอย้ายกรณีปกต ิ    จ านวน  22 ราย 
   - ค าร้องขอย้ายกรณีพิเศษ    จ านวน  - ราย 
          ยื่นค าร้องขอย้ายจากเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน    จ านวน   20  ราย 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จ านวน 11 ราย 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จ านวน   5 ราย  
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   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน   4 ราย 
 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ในการ
ประชุมครั้งที่ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 21  มกราคม 2564 อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี 2563  ตามประกาศ
ต าแหน่งว่างเพ่ิมเติม (ตามค าร้องขอของตนเอง) เพ่ือปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 จ านวน 5 ราย และได้แจ้งค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ที่ 33 /2563 เรื่อง         
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
   1) ภายในเขต  จ านวน 3 ราย 
   2) จากต่างเขต   จ านวน 2 ราย 
 
๘.  การน าไปใช้ประโยชน์ 

๘.1 ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

๘.2 เพ่ือให้เกิดผลดีต่อการศึกษา และแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษา
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

๘.3 เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในระบบราชการ โดยใช้อัตราว่างรับย้ายโอน หรือบรรจุแต่งตั้ง           
ผู้สอบแข่งขันข้ึนบัญชีไว้ 

๘.4 ใช้เป็นตัวอย่างให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๓  และเขตพ้ืนที่การศึกษาต่าง ๆ ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเป็นแนวทางหาความรู้และเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานการแต่งตั้งย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  

๘.5  เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้ 
     ๑) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาย้ายไปสถานศึกษา
แห่งใหม่ รับทราบค าสั่ง พร้อมมีการรายงานการส่งตัว และรายงานการรับรายงานตัว พร้อมทั้งแจ้งให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การที่เกี่ยวข้องทราบ และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

๒) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ให้กลุ่มการเงินและสินทรัพย์เพ่ือน าไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   ๓) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมค าสั่ง
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                 
ให้กลุ่มการบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติเพ่ือจะได้เขียนลง กคศ.16 และน าค าสั่งเก็บลงใน           
แฟ้มประวัติ ของผู้ได้รับการย้ายและแต่งตั้ง 

    ๔) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมค าสั่ง
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                 
ให้กับงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เพ่ือที่จะได้ลงข้อมูลผู้ได้รับการพิจารณาย้ายใน โปรแกรม     
P-OBEC  เพ่ือเป็นฐานในการใช้เลื่อนขั้นเงินเดือนขั้น ต่อไป 

     ๕) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมค าสั่ง
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                  
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ให้กับงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ เพ่ือที่จะได้ลงข้อมูลผู้ได้รับการพิจารณาย้ายไปจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลกับบัญชีถือจ่าย (จ 18 )  ให้เป็นปัจจุบันต่อไป 
        ๖) รวบรวมค าสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวบรวมค าสั่ง
แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                  
ให้กับงานวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือลงข้อมูลและวางแผนอัตราก าลังผู้บริหารสถานศึกษา ต่อไป 
 
๙.ความยุ่งยาก ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินการ 
  ๙.1 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บ่อยครั้ง โดยไม่ได้
ค านึงถึงประโยชน์ทางได้การศึกษา หรือนักเรียน ส่วนใหญ่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของตัวผู้ยื่นค าร้องขอย้าย 

๙.2 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 6 
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งมีบางข้อที่ทั้งเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย
มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน  

๙.3 การยื่นค าร้องขอย้ายมีระยะเวลา 15 วัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งโดยส่วนใหญ่       
ผู้ประสงค์ขอย้าย  จะมาส่งค าร้องและเอกสารประกอบวันสุดท้าย ท าให้บางรายส่งไม่ทันตามก าหนดระยะเวลา 

๙.4 บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลมีจ านวนน้อย แต่ภาระงานมาก  
 

๑๐.ข้อเสนอแนะ 
  ๑๐.1 หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์น้อยครั้ง          
โดยค านึงถึงประโยชน์ทางได้การศึกษา หรือนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

๑๐.2 เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายต้องศึกษา
และท าความเขา้ใจหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6       
ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  

๑๐.3 ผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้ายควรเตรียมเอกสารตั้งแต่เนินๆ และมาส่งตามระยะเวลา      
15 วัน  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่ควรมาส่งเฉพาะวันสุดท้ายของก าหนดการยื่นค าร้องขอย้าย 

๑๐.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 
๑๐.5 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูล เอกสาร หลักฐานกับเจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่

การศึกษา 
๑๐.6 จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบ 

 
 
 
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
        (ลงชื่อ).................................................................. 
     (นางสาวฉะอ้อน  สมอ่อน) 
             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
             ผู้เสนอผลงาน 
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          วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
       

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

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

                            (นายเสนอ  ประพันธ์) 
                                  ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกลุม่บริหารงานบุคคล 
 
 

(ลงชื่อ) ....................................................... 
                                  (นางสุเนตร   ขวัญด า) 
                       ต าแหนง่ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 

  (ลงชื่อ) ....................................................... 
                                  (นายส าเริง  บุญโต) 
                        ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 




