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หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)  

  
อาศัยอ านาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดว่า การย้ายข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ.ก าหนด ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) ดังนี้  

  

ก. ความหมาย  
๑. การย้าย หมายถึง การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาให้ด ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอ่ืน   
๒. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๓. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษา และผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี  
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี  
๕. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ         

อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี  
  

ข. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
แบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้  
๑. การย้ายกรณีปกติ  ได้แก่  

๑.๑ การย้ายเพ่ืออยู่รวมกับคู่สมรส  
๑.๒ การย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา  
๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิล าเนา  
๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น เช่น การย้ายเพ่ือความสะดวกในการเดินทาง การย้าย 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น    
๒. การย้ายกรณีพิเศษ  ได้แก่  

 ๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง  
 ๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต  
 ๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  

๓. การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ  ได้แก่  
๓.๑ การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  
๓.๒ การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๓.๓ การย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และ 

สถานศึกษาคุณภาพพิเศษ  
    



 

 

 ค. การก าหนดขนาดสถานศกึษา  เพ่ือประโยชน์ในการย้าย จึงก าหนดขนาดสถานศึกษา              
เป็น  ๔ ขนาด ดังนี้  

๑. ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมา  
๒. ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน  
๓. ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน  
๔. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป การก าหนดขนาด

สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ที่จัดการเรียนการสอนในระบบเรียนประจ า                
และ ไป-กลับ ให้คิดเทียบขนาดจ านวนนักเรียน ดังนี้  

๑. จ านวนนักเรียน (จ านวนนกัเรียนประจ าเกินกว่า ๖๐%)    
 =  จ านวนนักเรียนประจ า  x ๓ + จ านวนนักเรียน ไป-กลับ  

๒. จ านวนนักเรียน (จ านวนนกัเรียนประจ าต่ ากว่า ๖๐%)    
 =  จ านวนนักเรียนประจ า x ๒ + จ านวนนักเรียน ไป-กลับ    

การก าหนดขนาดสถานศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ   
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้คิดเทียบขนาดจ านวนนักเรียน ดังนี้  
      จ านวนนักเรียน = จ านวนนักเรียนประจ า x ๔ + จ านวนนักเรียน ไป-กลับ  
 

ง. ก าหนดสถานศึกษาเป็น ๔ ประเภท ดังนี้  
   ๑. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
   ๒. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
   ๓. สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 ๔. สถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ  

จ. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา  
   ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้ายและความเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เท่านั้น   

ฉ. การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างเพื่อใช้ในการย้ายและการแต่งตั้ง จากบัญชี                  
ผู้ได้รับคัดเลือก  
  ๑. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา
ก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างที่จะใช้รับย้าย และที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก  
ให้เทา่กันหรือต่างกันได้ไม่เกิน ๑ ต าแหน่ง เว้นแต่ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้ง หรือไม่มี
ผู้ขอย้ายลงต าแหน่งว่าง ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาใช้ต าแหน่งว่างได้ตามความเหมาะสม  

  
  
 
 



 

 

๒. การก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ต้องไม่ระบุชื่อสถานศึกษาที่จะใช้ในการรับย้ายหรือที่จะ
ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง โดยให้น าต าแหน่งว่างทั้งหมดมาพิจารณาย้ายจากผู้ประสงค์ ขอย้ายให้แล้วเสร็จก่อน 
และต้องเหลือต าแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เท่ากับสัดส่วนที่ก าหนดไว้  

๓. กรณีมีต าแหน่งว่างเพียง ๑ ต าแหน่ง ไม่ต้องก าหนดสัดส่วน แต่ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาว่าจะใช้รับย้ายหรือใช้บรรจุและแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือก แต่หากจะใช้บรรจุและแต่งตั้ง ต้องค านึงถึงว่ามีผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารง ต าแหน่งในสถานศึกษา
ที่ว่างนั้นหรือไม่ ด้วย  

๔. ต าแหน่งว่างหลังจากการย้ายทุกครั้ง ให้ก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่างตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ด้วย  

ช. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ  
หลักเกณฑ์  
   ๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย  

 ๑ .๑ ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อ า นวยการสถานศึกษาและ 
ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งดังกล่าวในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่  
31 ตุลาคม ของปีทีย่ื่นค าร้องขอย้าย   

 ๑.๒ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา  
 ๑.๓ กรณีการย้ายสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นค าร้องขอย้ายผู้ขอย้ายต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ 

เหลือไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๖ เดือน นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ  
๒. อัตราก าลัง  สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบ 

อัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
  

วิธีการ  
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ทั้งนี้ ค าร้อง ขอย้าย
ให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคมของปีถัดไป หากพ้นก าหนดเวลา ค าร้องใดยังไม่ได้รับ การ
พิจารณาหรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้าย สามารถระบุ
สถานศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปด ารงต าแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นต าแหน่งว่างและ สถานศึกษาที่ไม่มี
ต าแหน่งว่างได้  

๒. ค าร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ยื่นขอย้ายประจ าปีไว้ ให้ด าเนินการพิจารณาย้ายไปแต่งตั้ง        
ในต าแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการและต าแหน่งว่างกรณีอ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๓๐ 
พฤศจิกายน ของปีเดียวกัน    

๓. หากมีต าแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
เสียชีวิต และการพ้นจากต าแหน่งทุกกรณี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 
ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธีปิดประกาศ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่น ค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้
ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 



 

 

รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าขอไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารง ต าแหน่งในสถานศึกษาท่ีว่างและสถานศึกษาท่ีไม่มี
ต าแหน่งว่างได้ ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้   

หากค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก    
๔. ในการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๑ และข้อ ๓ ให้ย้ายต่อเนื่องกันได้ตาม

ต าแหน่งว่าง รวมถึงต าแหน่งว่างที่เกิดจากการพิจารณาย้ายของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามสัดส่วนที่ก าหนด จนไม่มีค าร้องของผู้ประสงค์ ขอย้ายมาด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างนั้น แล้วน าต าแหน่งว่างที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษา พิเศษ พิจารณาตามความเหมาะสม  

๕. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา              
หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ  อ.ก.ค.ศ .                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา หากมีมติอนุมัติ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ผู้ประสงค์
ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่  31 สิงหาคมของปีเดียวกัน 

ส าหรับส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้น าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้าย ไปเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พร้อมความเห็นของของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณา 
หากมีมติอนุมัติ ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไป
ยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องไว้ ภายในวันที่ 31 สิงหาคมของปีเดียวกัน 

 ๖. การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง  
๖.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องขอย้ายภายใน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทุกรายที่ระบุ                            
ชื่อสถานศึกษา ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 กันยายน ของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ให้ถือว่า คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง   

๖.๒ ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น าค าร้องขอย้าย
ภายในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษและจากเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกรายที่ระบุชื่อสถานศึกษา ขอความเห็น
จากคณะกรรมการ สถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน 
หากพ้น ก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการ 
สถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง   

๖.๓ ส าหรับผู้ประสงค์ขอย้ายที่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาท่ีขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง โดยระบุไว้ 
กว้าง ๆ ว่า “สถานศึกษาใดก็ได้” ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ น าเสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๘ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นว่าจะพิจารณา ให้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาใด แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษานั้น โดยให้ ด าเนินการตาม
ระยะเวลาอันสมควรและน าความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบ การพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยให้ ด าเนินการพร้อมกับผู้ประสงค์ขอย้ายที่
ระบุชื่อสถานศึกษา  
 
 



 

 

๗. การพิจารณาค าร้องเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย  
๗.๑ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จากเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา  และจากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายตามข้อ ๘.๑   

๗.๒ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทั้งภายใน เขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จากเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา และจากส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษา เสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๒   

๗.๓ กรณีขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษน าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้าย ทั้งภายในสังกัดส านักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ 
และจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกราย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายตามข้อ ๘.๓   

๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย เพ่ือพิจารณาค าร้องขอย้ายให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และจัดล าดับความเหมาะสม ก่อนเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้  

๘.๑ ยกเลิก 
๘.๒ ยกเลิก 
ทั้งนี้ บรรดาข้อความในหลักเกณฑ์และวิธีการที่อ้างถึงคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตาม

ข้อ 8.1 และ 8.2 ของ ช. ให้หมายถึง **อกศจ. ที่มีอ านาจและหน้าที่เก่ียวกับการบรรจุและแต่งตั้ง และการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๘.๓ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้าย เพ่ือพิจารณาค าร้อง
ขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปแต่งตั้งในสถานศึกษา สังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ประกอบด้วย  
  (๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมาย ประธาน 
  (๒) ผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รองประธาน  
  (๓) อนุกรรมการใน อ .ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ที่ อ .ก.ค.ศ.ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย ที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จ านวน ๒ คน กรรมการ 
  (๔) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มที่ ๑-๘ กลุ่มละ ๑ คน ที่ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย กับการย้าย จ านวน ๘ คน 
กรรมการ  



 

 

  (๕) หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เลขานุการ ทั้งนี้ 
กรรมการตาม (๔) ต้องไม่เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และหากกรรมการตาม 
(๓) และ (๔) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจ านวนไม่ครบ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้               
อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษพิจารณาตั้ง บุคคลที่เหมาะสมแทน   
 ๙. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๘.๑ , ๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่กรณี น าค าร้อง 
ของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มีคุณสมบัติ มาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ก่อน และข้อ ๑๑ ตามล าดับ 
พร้อมทั้งประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วน าผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับตาม ข้อ ๑๐ ก่อน              
เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาต่อไป โดยให้ใช้
ต าแหน่งว่างพิจารณารับย้ายก่อนการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก  

๑๐. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้  
  ๑๐.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา             
ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน ทั้งภายในและ
ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน โดยให้มีการประเมิน
ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนา
สถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโ สตามหลัก
ราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดท า รายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพ่ือให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  

๑๐.๒ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ให้พิจารณาย้ายตามล าดับดังนี้ 

 1) ให้ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกันก่อน 

 กรณีที่จังหวัดใด มีสถานศึกษาขนาดใดขนาดหนึ่งเพียงสถานศึกษาเดียว              
ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน
ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันก่อนการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาด้วยกัน จากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกัน 

 2) ให้ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาด้วยกัน จากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 

 3) ให้ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 

 4) ให้ พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาด้วยกัน จากจังหวัดอ่ืน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 

         โดยให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วยวิสัยทัศน์
ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์  คุณวุฒิ            
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดในการประเมิน
ศักยภาพ เสนอ กศจ. เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 



 

 

๑๐.๓ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษให้พิจารณาย้าย
ตามล าดับดังนี้  
  (๑) ให้พิจารณาผู้ขอย้ายซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกันก่อน  

(๒) หากไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามข้อ 
๑๐.๓ (๑) ขอย้าย ให้พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ ขอย้ายและเคยมี
ประสบการณ์ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เคยมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน การศึกษาพิเศษ แต่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษ หรื อมีประสบการณ์การ
บริหารจัดการศึกษาลักษณะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี การพิจารณาย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ตาม (๑) และ (๒) ให้มีการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์              
ความเป็นผู้น า ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ           
การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  โดยให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดท ารายละเอียดในการประเมิน
ศักยภาพ เสนอ อ.ก.ค.ศ.ส านัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศของ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

๑๑. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐  เมื่อพิจารณาย้ายตาม             
ข้อ ๑๐ แล้ว หากยังมีต าแหน่งว่างเหลืออยู่ ให้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งใน
สถานศึกษาที่ต่างไปจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ได้ กล่าวคือ ขอย้ายไปสถานศึกษาที่ต่างประเภท หรือขอย้าย
ข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ที่ตนเองด ารงต าแหน่งอยู่ ได้ ยกเว้นการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาไป
แต่งตั้งในสถานศึกษาสังกัดส านัก บริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายประเมิน
ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตามข้อ ๑๐ ด้วย  

๑๒ . ให้ อ .ก.ค .ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ .ก .ค.ศ . ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                
น าความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา                               
มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นค าร้อง ขอย้ายไม่
จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาให้ย้ายเสมอไป หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน   

๑๓. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ไปด ารง
ต าแหน่งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติให้ย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาไปด ารงต าแหน่งในส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ผู้มีอ านาจ ตามมาตรา ๕๓                     
สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น  

๑๔. กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จากต่างเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่รับย้ายประสานกับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหาร สถานศึกษาผู้นั้นและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  

๑๕ . กรณี อ .ก.ค .ศ .ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหาร
สถานศกึษาจากเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษประสานกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 



 

 

การศึกษาต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หากเป็นกรณีการย้าย ตามข้อ ๑๑ เมื่อผู้มีอ านาจตาม
มาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น เพ่ือให้
ปฏิบัติงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๖. ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

๑๗ . เมื่อออกค าสั่ งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก .ค .ศ . และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกค าสั่ง   

ซ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีพิเศษ กรณีผู้บริหารสถานศึกษามีเหตุผล ความจ าเป็น  
เป็นกรณีพิเศษ ให้พิจารณาย้ายกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้   

หลักเกณฑ์  
๑. คุณสมบัติของผู้ขอย้าย  

 ๑.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง เป็นผู้เจ็บป่วยหรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษา
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และแพทย์แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สามารถรักษาได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันรับรอง 

 ๑.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต เป็นผู้ประสบปัญหาถูกคุกคาม ปองร้าย โดยมี
หลักฐานทางราชการยืนยัน และผู้บังคับบัญชาชั้นต้นให้ค ารับรอง  

๑.๓ การย้ายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง  
  (๑) ผู้ขอย้ายเป็นบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยู่คนเดียวของบิดา มารดา หรือเป็น 
คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรง  

(๒) บิดา มารดา หรือคู่สมรสเจ็บป่วยร้ายแรง หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องรักษาต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบันรับรอง ๒. อัตราก าลัง 
สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกินกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   

  
วิธีการ  
๑. ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องได้เมื่อมีเหตุผล ความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์การย้าย กรณี

พิเศษ ข้อ ๑ โดยสามารถยื่นค าร้องขอย้ายได้ตลอดปี ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกิน ๑ ปี             
นับจากวันยื่นค าร้องขอย้าย หากพ้นก าหนดเวลาค าร้องใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ถือว่าค าร้อง ขอย้ายนั้น
เป็นอันยกเลิก   

๒. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา
การขอย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยพิจารณาจากเหตุผลที่ยื่นค าร้อง ความเห็นของผู้บังคับบัญชา หลักฐานทางราชการ 
หรือหลักฐานอ่ืน ๆ โดยให้ค านึงถึงความจ าเป็นและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ ทั้งนี้ การพิจารณาย้าย
ให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการย้ายกรณีปกติ ตั้งแต่ ข้อ ๕ - ข้อ ๑๗ แต่มิให้น าระยะเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้ โดยต้องด าเนินการตามระยะเวลา อันสมควร   

 
 
 



 

 

ฌ. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  ในกรณีมีปัญหาการบริหาร
จัดการในสถานศึกษาหรือต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ของสถานศึกษา ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษากรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้  

หลักเกณฑ์  
๑. การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา กรณีที่เกิดปัญหาในสถานศึกษาที่

ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ และมีความจ าเป็นต้องย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเป็นการแก้ปัญหานั้น            
ให้ค านึงถึงความเหมาะสม ประโยชน์ของ ทางราชการและความเป็นธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้นด้วย   
ทั้งนี้ ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า หากให้ผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้น
ต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรคอย่างไร โดยให้มีการสืบข้อเท็จจริงก่อน ด าเนินการ   

๒. การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด  ให้ประกาศ
รายชื่อสถานศึกษานั้น ก่อนการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ .ก.ค .ศ. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  โดยให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถและ ประสบการณ์เหมาะสมไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษานั้นได้ ทั้งนี้ ให้มีการประสานความ
เข้าใจและ ความร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวก่อนที่จะย้ายมาด ารงต าแหน่งด้วย  

๓. ยกเลิก 
๔. อัตราก าลัง สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังของสายงานบริหารสถานศึกษาไม่เกิน

กรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   
  
วิธีการ  
๑. การย้ายเพ่ือแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา   

 ๑.๑ กรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีข้อมูล
ชัดเจนว่าผู้บริหารสถานศึกษามีปัญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษาจริง ให้สรุปข้อเท็จจริง พร้อมเอกสาร
หลักฐาน และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา  หากเป็นกรณีถูกกล่าวหาแต่หลักฐานยังไม่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สืบหาข้อเท็จจริงเพ่ือหาข้อมูลก่อนสรุปข้อเท็จจริง พร้อม
เอกสารหลักฐานและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณา  

๑.๒ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาด้วยกัน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาด้วยกัน และสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษด้วยกัน และ ต้องเป็นสถานศึกษาที่มี
ขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าเดิมเท่านั้น  

๑.๓ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาย้ายเป็นราย ๆ ไป โดยให้ระบุเหตุผล ความจ าเป็น และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจาก การย้ายผู้
นั้นให้ชัดเจน   



 

 

๑.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น  

๑ .๕ การแต่งตั้ งผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา  

๑.๖ เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก .ค.ศ.และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกค าสั่ง  

๒. การย้ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นว่า ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใด ให้ด าเนินการ
ดังนี้  

๒.๑ ให้ประกาศรายชื่อสถานศึกษานั้น โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่น ค าร้องขอย้าย
ประจ าปี  

๒.๒ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด าเนินการให้
คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายของหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๘.๑ หรือ ๘.๒ หรือ ๘.๓ แล้วแต่
กรณี พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เดียวกัน ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา และความสมัครใจ ของผู้ที่จะย้ายด้วย เพื่อแต่งตั้งให้ไปด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น  

๒.๓ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ตามข้อ ๒.๒ พิจารณาผู้ที่ประสงค์ขอย้ายไว้แล้ว
ด้วย (ถ้ามี)  

๒.๔ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
พิจารณาอนุมัติย้ายผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น  

๒ .๕ การแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา  

๒.๖ เมื่อออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกค าสั่ง   
  ๓. การย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ  

๓.๑ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษและสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่า ๗ วัน ก่อนมีการยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี  

๓.๒ ให้น าวิธีการของการย้ายกรณีปกติ ข้อ ๑ - ข้อ ๓ มาใช้ ยกเว้นวิธีการที่เก่ียวกับ 
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

๓.๓ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าค าร้องขอย้ายประจ าปีของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษา คุณภาพพิเศษ 
พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หากอนุมัติให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาส่งค าร้องพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาไปยัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมของปีเดียวกัน เพ่ือเสนอ คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖ 
พิจารณา  



 

 

๓.๔ ในการพิจารณากลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อ ๓.๒ และผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม            
ให้ย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ประกาศไว้ในข้อ ๓.๑ เท่านั้น โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน
ของปีเดียวกัน   

๓.๕ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน าค าร้องของผู้ประสงค์ขอย้ายตาม
ข้อ ๓.๓ และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี ความรู้
ความสามารถเหมาะสม เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อ ๓.๖   

๓.๖ การตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้าย เพ่ือพิจารณาค าร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้าย            
และผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสม ไปแต่งตั้ง ในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ และสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ประกอบด้วย   

(๑) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือผู้ที่ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมาย ประธาน  

(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมาย รองประธาน  

(๓) กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการย้าย จ านวน 
๒ คน กรรมการ  

(๔) ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กรรมการ  

(๕) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งจ านวน ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร) กรรมการ  

(๖) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ไม่มีส่วนได้เสีย กับการย้าย ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
แต่งตั้ง จ านวน ๖ คน (๕ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร) กรรมการ   

(๗) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และนิติการกรรมการและ
เลขานุการ 

(๘) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมาย จ านวน ๒ คน                                  
ผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ หากกรรมการตาม (๓) และ (๖) ไม่สามารถตั้งได้หรือตั้งได้แต่มีจ านวนไม่ครบ เนื่องจาก            
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งบุคคลที่เหมาะสมแทน   
  ๓.๗ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย น าค าร้องของผู้ที่ประสงค์ขอย้ายทุกรายที่มี
คุณสมบัติ และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มี  ความรู้
ความสามารถเหมาะสม มาด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน และข้อ ๓.๘.๒ ตามล าดับ พร้อมทั้ง
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วนกผลการพิจารณามาจัดเรียงล าดับตามข้อ ๓.๘.๑ ก่อน เพ่ือเสนอ 
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาต่อไป    
 
 
 



 

 

๓.๘ การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้  
    ๓.๘.๑ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้พิจารณาย้ายในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษหรือสถานศึกษาคุณภาพพิเศษ ที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันพร้อมกันก่อน โดยให้มี
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้น า ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา ผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ คุณวุฒิ การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
ความอาวุโสตามหลักราชการ และระยะเวลา การด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจัดท ารายละเอียดในการประเมินศักยภาพ เสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็นประกาศของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  ๓.๘.๒. การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๘.๑ เมื่อพิจารณา
ย้ายตามข้อ ๓.๘.๑ แล้ว ให้พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษา ที่ประสงค์ขอย้าย และผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าเป็นผู้ที่ มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ไปด ารงต าแหน่ง
ในสถานศึกษาท่ีต่างไปจากที่ก าหนดไว้ตามข้อ ๓.๘.๑ ได้   
  ๓.๙ การขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้ประสงค์ขอย้ายและผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม           
ไปด ารงต าแหน่ง ให้ด าเนินการดังนี้  

๓.๙.๑ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้าย น าค าร้องของผู้ที่ได้รับ การพิจารณาตาม
ข้อ ๓.๘ ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ย้ายไปแต่งตั้ง โดยให้ด าเนินการ                    
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคมของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว มิได้รับความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง   
 ๓.๙.๒ ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่สกนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่า
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม (ซึ่งมิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้) และได้รับการพิจารณาให้ย้าย ให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัดของผู้นั้น เพ่ือขอ ความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ผู้นั้นด ารงต าแหน่งอยู่ โดยให้ด า เนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๑๕ ตุลาคม                 
ของปีเดียวกัน หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วมิได้รับความเห็นของคณะกรรมการ สถานศึกษาให้ถือว่า
คณะกรรมการสถานศึกษานั้นไม่ขัดข้อง ทั้งนี้ให้เสนอ อ .ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้นสังกัดพิจารณาให้                
ความเห็นชอบด้วย เพ่ือประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีรับย้าย   

๓.๑๐ ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา นกความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย 
และความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา มาประกอบการพิจารณาย้าย โดยให้ค านึงถึง ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้รับการพิจารณา ให้ย้ายเสมอไป หาก อ .ก.ค.ศ.           
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเห็นต่างจากความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการย้าย ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจน   

๓.๑๑ เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติให้ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ไปด ารงต าแหน่งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น  
 
 
 



 

 

๓.๑๒ กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาจากต่าง
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับย้ายประสานกับส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาต้นสังกัด
ของผู้ที่ได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอผู้มีอ านาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแต่งตั้ง ผู้บริหารสถานศึกษาผู้นั้น 
และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว  

๓.๑๓ ส าหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา  

๓.๑๔ เมือ่ออกค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้ส่งส าเนาค าสั่งให้ส านักงาน ก.ค.ศ.และส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันออกค าสั่ง   

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Flow Chart   การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กศจ. 
ออกค ำสั่ง 

ยื่นค าขอไดป้ีละ 1 ครั้ง 
วันที ่1- 15 ก.ค. 

(ไม่เว้นวันหยดุราชการ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 








































