
คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางนภาพร  วิเศษชลธาร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติการแต่งตั้ง(ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ที่ถูกต้อง สนองตอบความต้องการ
ของหน่วยงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 ขอบเขตของงาน 

  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมในหน่วยงานการศึกษาอ่ืนภายใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการย้ายไปด ารงต าแหน่งว่างทุกกรณี  ในการย้ายทุกกรณี
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดของผู้ประสงค์ขอย้ายและรับย้าย และให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดด้วย และเมื่อ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งต่อไป 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  1. ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งว่าง และแจ้งการส่งค าร้องขอย้าย 
  2. ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องต่อผู้บังคับบัญชาตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3. สถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ขอย้าย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมค าร้องของผู้ขอย้ายไปต่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือส่งค าร้องไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปลายทาง 
  5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมค าร้องขอย้ายทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และจากต่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าบัญชีแยกเป็นรายโรงเรียนตามความประสงค์ของผู้ขอย้ายส่งไป
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่รับย้าย 
  6. เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีของผู้ขอย้ายแยกเป็นรายบุคคลและรายโรงเรียน และเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามบัญชีสรุปของเจ้าหน้าที่ และ
ค าร้องขอย้ายประกอบกัน 
  7. เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอต่อคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาอนุมัต ิ
  8. ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้ายและแต่งตั้ง  และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 9  ลงวันที่ 29  กรกฎาคม  2554  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

  อาศัยอ านาจตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดว่า การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 38 ข.(1) และ (2) ดงันี้ 



 ก. ความหมาย 

 1. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 3. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
             4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 
 5. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึงอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี 

 ข.  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ 
 1. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่ 
  1.1 การย้ายเพ่ืออยู่รวมกับคู่สมรส 
  1.2 การยา้ยเพื่อดูแลบิดา มารดา 
  1.3 การย้ายเพ่ือกลับภูมิล าเนา 
  1.4 การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง การย้ายเพ่ือ 
เพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 2.  การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่ 
  2.1 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
  2.2 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
  2.3 การย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
 3.  การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่ 
  3.1 การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  3.2 การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3.3 การย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 

 ค. การก าหนดขนาดสถานศกึษา 

              เพ่ือประโยชน์ในการย้าย จึงก าหนดขนาดสถานศึกษา เป็น  4 ขนาด  ดังนี้ 

  1. ขนาดเล็ก     มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  499  คนลงมา 
  2. ขนาดกลาง     มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน 
  3. ขนาดใหญ่      มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499  คน 
  4. ขนาดใหญ่พิเศษ   มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  2,500 คนข้ึนไป 
              การก าหนดขนาดสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียนการ
สอนในระบบเรียนประจ า และ ไป - กลับ  ให้คิดเทียบขนาดจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
  1. จ านวนนักเรียน (จ านวนนักเรียนประจ าเกินกว่า  60%) 
   = จ านวนนักเรียนประจ า X 3 + จ านวนนักเรียน ไป – กลับ 
 



  2. จ านวนนักเรียน (จ านวนนักเรียนประจ าต่ ากว่า (60%) 
   = จ านวนนักเรียนประจ า X 2 + จ านวนนักเรียน ไป – กลับ 
การก าหนดขนาดสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ให้คิดเทียบขนาดจ านวนนักเรียน ดังนี้ 
                      จ านวนนักเรียน = จ านวนนักเรียนประจ า X 4 + จ านวนนักเรียน ไป – กลับ 

 ง. ก าหนดสถานศึกษาเป็น  4  ประเภท ดังนี้ 

               1. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
               2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
               3. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
               4. สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 

          จ. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 

  ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายและความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ   อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่านั้น 

 ฉ. การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบ
คัดเลือก 

             1. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาก าหนด
สัดส่วนของต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ให้เท่ากันหรือ
ต่างกันได้ไม่เกิน 1 ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไม่มีผู้ขอย้ายลง
ต าแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาใช้ต าแหน่ง
ว่างได้ตามความเหมาะสม 
            2. การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือจะใช้ใน
การบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้น าต าแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน และ
ต้องเหลือต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเท่ากับสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
           3. กรณีมีต าแหน่งว่างเพียง 1 ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชี 
ผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้งต้องค านึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษาท่ีว่างนั้นหรือไม่ ด้วย 
           4. ต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้ก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างตามข้อ 1 และข้อ 2 ด้วย 

         ช. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ 

หลักเกณฑ์ 
             1. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
            1.1 ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปียื่น
ค าร้องขอย้าย 



 1.2 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
 1.3 กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ 
เหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ 
             2. อัตราก าลัง 
               สถานศึกษาท่ีรับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่
ก.ค.ศ.ก าหนด 

 วิธีการ 

            1. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคมทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้
พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นก าหนดเวลา ค าร้องใดยังไม่ได้รับการพิจารณา
หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี ้  ผู ้ประสงค์ขอย้ายสามารถระบุ
สถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปด ารงต าแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นต าแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มี
ต าแหน่งว่างได้ 
 2. ค าร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ยื่นขอย้ายประจ าปีไว้ ให้ด าเนินการพิจารณาย้ายไปแต่งตั้งใน
ต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและต าแหน่งว่างกรณีอื่น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 พฤศจิกายนของปีเดียวกัน  
            3. หากมีต าแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา การเสียชีวิต 
และการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน  โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศทางเว็บไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุ
ชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่
มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาทีว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่างได้ 
ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ หากค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ค าร้องขอย้ายดังกล่าว
เป็นอันยกเลิก 
 4.ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ 1 และข้อ 3 ให้ย้ายต่อเนื่องกันได้ตามต าแหน่ง 
ว่างรวมถึงต าแหน่งว่างที่ เกิดจากการพิจารณาย้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามสัดส่วนที่ก าหนด จนไม่มีค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย มา
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้น แล้วน าต าแหน่งว่างที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาตามความเหมาะสม 
             5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หรือส านักบริหารการศึกษาพิเศษ    พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณา หากมีมติอนุมัติ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่ผู้ประสงค์ขอย้าย
ยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 15 กันยายนของปีเดียวกัน 

 ส าหรับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้น าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปเขตพ้ืนที่การศึกษา
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนออ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาหาก    



มีมติอนุมัติให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ภายในวันที่ 15 กันยายนของปีเดียวกัน 
 6. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 
                 6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และจาก
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้
ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30 กันยายนของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้
รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคระกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง 
                6.2  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                       ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น าค าร้องขอย้ายภายในส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษและจากเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้
ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  กันยายนของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว 
มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง 
    6.3 ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งไว้ โดยระบุไว้
กว้าง ๆ ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารการศึกษาพิเศษ
น าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ 8 แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณาให้ย้าย
ไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น โดยให้ด าเนินการ
ตามระยะเวลาอันสมควรและน าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้ 
ด าเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่ระบุชื่อสถานศึกษา 
            7.  การพิจารณาค าร้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
                 7.1 กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และจากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8.1 
                 7.2 กรณีขอย้ายไปแต่งตั ้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จากเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และจากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8.2 
                7.3 กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ให้ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษน าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ทั้งภายในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษ และจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกรายและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8.3 
            8. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
  ให้ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานตั ้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพ่ือพิจารณาค าร้องขอย้ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ.



ก าหนด และจัดล าดับความเหมาะสม ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
  8.1 คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา 
   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
เพ่ือพิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษา ยกเว้นต าแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 

   (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   ประธาน 
   (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
   (3) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ตามท่ีอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมาย 
    ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จ านวน 3 คน    กรรมการ 
   (4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
    ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย จ านวน 3 คน    กรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เลขานุการ 

    ทั้งนี้กรรมการตาม (4) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และหากกรรมการตาม (3) และ (4) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจ านวนไม่ครบ 
เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจารณา 
ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน 
                 8.2 คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา 

   ให้ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามัธยมศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
เพ่ือพิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ยกเว้นต าแหน่งว่างในสถานศึกษาตามประกาศของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
    (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   ประธาน 
    (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล   รองประธาน 
    (3) อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
     ตามท่ีอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามอบหมาย 
     ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จ านวน 3 คน    กรรมการ 
    (4) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 



     ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับการย้าย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
     ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ 1 คน    กรรมการ 
    (5) ผู้อ านวยการกลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
     ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    เลขานุการ 
   ทั้งนี้กรรมการตาม (4) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และหากเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ ไม่มีสถานศึกษาขนาดใดก็ไม่ต้องตั้งผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษานั้น และหากกรรมการตาม (3)และ (4) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้
แต่มีจ านวนไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิจารณาตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน 
                  8.3 คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ  
                      ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพื่อ
พิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ ประกอบด้วย 
   (1) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมาย     ประธาน 
   (2) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                รองประธาน 
    อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
    ที่ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย 
    ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย   จ านวน  2   คน                                   กรรมการ 
   (3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
    ที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาส 
    กลุ่มท่ี 1 – 8  กลุ่มละ 1 คน ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
    กับการย้าย  จ านวน  8  คน                                                        กรรมการ 
   (4) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                               เลขานุการ 

                   ทั้งนี้  กรรมการตาม (4) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
และหากกรรมการตาม (3) และ (4) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจ านวนไม่ครบเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ให้ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน 
             9.  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 8.1, 8.2 หรือ 8.3 แล้วแต่กรณี น าค าร้องของผู้ที่
ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ มาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 10 ก่อน และข้อ 11 ตามล าดับ พร้อมทั้ง
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับตามข้อ 10 ก่อน เพ่ือเสนอ อ.
ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาต่อไป โดยให้ใช้ต าแหน่ง
ว่างพิจารณารับย้ายก่อนการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก 
 10. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด าเนินการดังนี้ 

  10.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ให้พิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพ้ืนที่



การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อนโดยให้มีการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผล
การปฏิบัติงาน ประสบการณ์คุณวุฒิการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
  10.2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้พิจารณา
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกันทั้งภายในและต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อนโดยให้มีการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผล
การปฏิบัติงาน ประสบการณ์คุณวุฒิการรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนออ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือให้
ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
               10.3 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้พิจารณาย้าย
ตามล าดับดังนี้ 
   (1) ให้พิจารณาผู้ขอย้ายซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษด้วยกันก่อน 
   (2) หากไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามข้อ 10.3(1) 
ขอย้าย ให้พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ขอย้ายและเคยมีประสบการณ์
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาพิเศษ แต่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ หรือมีประสบการณ์การบริหาร
จัดการศึกษาลักษณะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
   การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม (1) และ (2) ให้มีการประเมินศักยภาพของผู้
ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบันโดยให้ส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพเสนอ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศจองส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
                 11.  การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ 10 
   เมื่อการพิจารณาย้ายตามข้อ 10แล้ว หากยังมีต าแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ 10 ได้กล่าวคือ 
ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า 1 ขนาดที่ตนเองด ารง
ต าแหน่งอยู่ ได้ยกเว้นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตามข้อ 10 ด้วย 
                12. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  น า
ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการ



พิจารณาย้าย โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาให้ย้ายเสมอไป 
                      หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความเห็น
ต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 
 13.  เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่ง
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  พิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 
 14. กรณีอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา   หรือจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายประสานกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 15. กรณี อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจาก
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้
ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  หากเป็นกรณีการย้าย ตามข้อ 11 เมื่อผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น เพ่ือให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 16.ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 17. เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน  2 ชุด ภายใน  7  วัน  นับแต่วันออกค าสั่ง 

          ซ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ 

 กรณีผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล ความจ าเป็น เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาย้ายกรณีพิเศษตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ 

  1. คณุสมบัติของผู้ขอย้าย 
   1.1 การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
   เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์แผน 
ปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
   1.2 การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
   เป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และ 
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ค ารับรอง 
   1.3 การย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ที่เจ็บป่วยร้ายแรง 
   (1) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดามารดา หรือเป็น 
คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง 
   (2) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่อง 



เป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง 
                2. อัตราก าลัง 
                    สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบอัตราก าลัง
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

             วิธีการ 

  1. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องได้เมื่อมีเหตุผล ความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์การย้ายกรณีพิเศษ 
ข้อ 1 โดยสามารถยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวัน
ยื่นค าร้องขอย้าย หากพ้นก าหนดเวลาค าร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอัน
ยกเลิก 
  2. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาการ
ขอย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ยื่นค าร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หลักฐานทางราชการ 
หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับทางราชการ 
ทั้งนี้  การพิจารณาย้ายให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ข้อ 5 –ข้อ 17 แต่มิให้น า
ระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 5 และข้อ 6 มาใช้  โดยต้องด าเนินการตามระยะเวลาอันสมควร 

             ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

  ในกรณีมีปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 

  หลักเกณฑ์ 

  1. การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
   กรณีท่ีเกิดปัญหาในสถานศึกษาท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความ 
จ าเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นการแก้ปัญหานั้น ให้ค านึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของทาง
ราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย 
   ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อนด าเนินการ 
  2. การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้นก่อนการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี โดย
ความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยให้
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ ให้มีการประสานความเข้าใจและความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวก่อนที่
จะย้ายมาด ารงต าแหน่งด้วย 
  3. การย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา 
คุณภาพพิเศษ 



   กรณีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้นโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีซึ่งผู้ขอย้าย 
หรือผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    1) ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
และได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
นับถึงวันที่ยื่นค าขอ 
    2) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  4. อัตราก าลัง 
   สถานศึกษาท่ีรับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบอัตราก าลัง
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

 วิธีการ 

 1. การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
  1.1 กรณีท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีข้อมูล 
ชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง ให้สรุปข้อเท็จจริงพร้อมเอกสาร
หลักฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา 
   หากเป็นกรณีถูกกล่าวหาแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ     สืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อมูลก่อนสรุปข้อเท็จจริงพร้อม
เอกสารหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  1.2 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน  และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกัน และต้องเป็นสถานศึกษาที่มี
ขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น 
  1.3 ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาย้าย
เป็นราย ๆ ไป โดยให้ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการย้ายผู้นั้นให้ชัดเจน 
  1.4 เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา
อนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 
  1.5 การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
  1.6 เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  2  ชุด ภายใน  7  วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
 2. การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่า 



ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1 ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีการยื่นค าร้องขอย้าย
ประจ าป ี
  2.2 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษด าเนินการให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติข้อ 8.1 หรือ 8.2 หรือ 8.3 แล้วแต่
กรณีพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เดียวกัน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสมัครใจของผู้ที่จะย้ายด้วย เพ่ือแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น 
  2.3 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ 2.2 พิจารณาผู้ที่ประสงค์ขอย้าย 
ไว้แล้วด้วย (ถ้ามี) 
  2.4 เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา
อนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้วให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น  
  2.5 การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
  2.6 เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 ชุด ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
 3. การย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ 
  3.1 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนมีการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 
  3.2 ให้น าวิธีการของการย้ายกรณีปกติข้อ 1 - ข้อ 3 มาใช้ยกเว้นวิธีการที่เกี่ยวกับการย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
  3.3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องขอย้ายประจ าปีของผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ พร้ อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  หากอนุมัติให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 3.6 พิจารณา 
  3.4 ในการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ 3.2 และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ให้
ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ประกาศไว้ในข้อ 3.1 เท่านั้นโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน
ของปีเดียวกัน 
  3.5 ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายตามข้อ 3.3 
และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ 3.6 
  3.6 การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 



   ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพ่ือ
พิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปแต่งตั้งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ประกอบด้วย 
   (1) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้ที่ 
    เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมาย   ประธาน 
   (2) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมาย   รองประธาน 
   (3) กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
    กับการย้าย จ านวน 2 คน      กรรมการ 
   (4) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ 
    งานด้านการบริหารจัดการการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย   กรรมการ 
   (5) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้ง 
   จ านวน 6 คน (5 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)    กรรมการ 
  (6) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
   กับการย้าย ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้ง 
   จ านวน 6 คน (5 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร)    กรรมการ 
  (7) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
   และนิติการ       กรรมการและเลขานุการ 
  (8) เจ้าหน้าที่ท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   มอบหมาย จ านวน 2 คน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ทั้งนี้หากกรรมการตาม (3) และ (6) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจ านวนไม่ครบ เนื่องจากมี
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน 
 3.7 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย น าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่ าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม มาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ 3.8.1 ก่อน และข้อ 3.8.2 ตามล าดับพร้อมทั้งประเมินศักยภาพของ
ผู้ประสงค์ขอย้ายแล้วน าผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับตามข้อ 3.8.1 ก่อนเพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา พิจารณาต่อไป 
 3.8 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  3.8.1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษหรือ
สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน 
   โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมประกอบด้วย วิสัยทัศน์
ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงานประสบการณ์คุณวุฒิการรักษา
วินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานใน
หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท ารายละเอียดในการ



ประเมินศักยภาพ เสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
จัดท าเป็นประกาศของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.8.2 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ 
3.8.1 แล้ว ให้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษาท่ีต่างไปจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๘.๑ ได ้
 3.9 การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมไปด ารงต าแหน่ง 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
  3.9.1 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย น าค าร้องของผู้ที่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 3.8 
ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปแต่งตั้งโดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 15 ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง 
  3.9.2 ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (ซึ่งมิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้)  และได้รับการพิจารณาให้ย้ายให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้นั้น เ พ่ือขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคมของปี
เดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่า
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ให้เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย 
 3.10 ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา น าความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป 
  หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน 
 3.11 เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่ง
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 
 3.12 กรณีอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายประสานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่
ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 
 3.13 ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา 
 3.14 เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 2 ชุด ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าสั่ง 
 
 
 



 กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ในการด าเนินการ 

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่  29  กรกฎาคม  2554 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 22 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 
เรื่อง  การจัดล าดับอาวุโสราชการ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/1024  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2556 
    เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ     
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.9/ว22 ลงวันที่  23  ธันวาคม 2556 

เรื่อง การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
6. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนมาก ที่ ศธ 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10  มิถุนายน  2559 

เรื่อง  การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่  11  สิงหาคม  2559 
เรื่อง  การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/1646 ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559 
เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

9. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม  2560 
เรื่อง  แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 10. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ 
     กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 
 

 

 


