
วิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ศธ 0206.4/ว.6 ลว.วันที่ 22 เมษายน 2563 และว.7 ลว.วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

ว.6 ลว.22 เมษายน 2563 ว.7 ลว.12 พฤษภาคม 2564

1.คำนำบท “เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพและ
เป็นผลดีแก่ราชการ

1.คำนำบท “การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ 
เป็นการดำเนินการเพื่อให้สถานศึกษาได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความ
สามารถในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำมาซึ่งคุณภาพผู้เรียนและครูใน
สถานศึกษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความต้องการจำเป็นของสถาน
ศึกษาและรวมทั้งประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

2.ในหลักเกณฑ์และวิธีการ ก.นิยาม, ข.การกำหนดประเภทสถานศึกษา, ค.การ
กำหนดขนาดสถานศึกษา, ง.การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างเพื่อใช้ใน
การย้ายจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ง. 1.3 กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง 1 ตำแหน่งให้ กศ.จ.พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย
หรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือใช้สำหรับการคัดเลือกได้
ตามความเหมาะสม  
ง.1.4 ตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนิน
การตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ยกเว้น ตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดเป็น
สัดส่วนของการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก หรือที่จะใช้สำหรับ
การคัดเลือกไว้เดิม 
จ.อัตรากำลัง,ฉ.การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

2.ก.ข.ค.ง.โดยรวมเหมือนกันแต่มีข้อ ง.1.3 แตกต่างคือ “กรณีมีตำแหน่งว่าง
เพียง 1ตำแหน่ง ให้ กศ.จ.หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานบริหารงานการศึกษา
พิเศษแล้วแต่กรณี พิจารณาว่าจะใช้รับย้าย หรือใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกหรือใช้สำหรับการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม” 
ง.1.4 กรณีมีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง 
ย้ายไปต่างจังหวัด ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) จากการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้
ดำเนินการตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3  
เพิ่มเติม ง.1.4 วรรคสอง “ทั้งนี้ไม่รวมถึงตำแหน่งว่างที่ได้กำหนดสัดส่วนที่จะ
ใช้ในการับย้ายหรือจะใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้รับการคัดเลือก 
หรือจะใช้สำหรับการคัดเลือกที่กำหนดไว้เดิมแล้ว” 
จ.และ ฉ. เหมือนกัน



3.กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ไว้ดังนี้ 
   1.คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
      1.1 ผู้ขอย้ายต้องดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวย
การสถานศึกษา แล้วแต่กรณีในสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยผู้ที่
ส่งคำร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ให้นับระยะเวลาการดำรง
ตำแหน่งถึงวันที่ 15 สิงหาคม สำหรับการส่งคำร้องขอย้ายครั้งต่อไป ให้นับถึงวัน
สุดท้ายของกำหนดการส่งคำร้องขอย้ายตามประกาศรับย้าย 
    2.การกำหนดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 
ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ วิสัยทัศน์ การประพฤติตน ภูมิลำเนา และความอาวุโสตามหลักราชการ 
โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่
กรณี กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้วประกาศให้ทราบโดยทั่วกันก่อน
กำหนดการส่งคำร้องขอย้าย 

    3. การพิจารณาย้าย 
    หลักวิธีการย้าย 
    1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
       1.1 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายส่งคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ 
ก.ค.ศ.กำหนดพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ ในระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคำร้องขอ
ย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม ของปีถัดไปหากพันกำหนด
เวลาคำร้องขอย้ายใดยังไม่ได้รับการพิจารณา หรือพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่า
คำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก ทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่
ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษา
ที่ไม่มีตำแหน่ง

3. จุดแตกต่างคือ การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี  
เพิ่มเติม 1.1 วรรคสอง “ทั้งนี้ผู้ขอย้ายต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง
หรือเงื่อนไขการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ.กำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ.กำหนด” 

    2. กำหนดองค์ประกอบ เป็นข้อๆ ดังนี้ 
        2.1 ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา 
        2.2 ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
        2.3 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่/คุณภาพการปฏิบัติงาน 
        2.4 วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา 
        2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
        2.6 การประพฤติตน 
        หมายเหตุ : ไม่มีการกำหนด ความอาวุโสตามหลักราชการ 
เพิ่มเติม 2วรรคสาม “โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือส่วนราชการอื่น แล้วแต่กรณีกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย แล้ว
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ก่อนกำหนดการส่งคำร้องขอย้าย” 
     3. การดำเนินการของผู้ประสงค์ขอย้าย 
         3.1 เมื่อผู้ใดประสงค์ขอย้ายต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1 และให้ผู้
ประสงค์ขอย้ายนั้นยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนดพร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ใน
ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสามารถระบุสถาน
ศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและ
สถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าสำหรับเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม  



      1.2 การระบุสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย สังกัด สพฐ.สามารถระบุสถาน
ศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัด สพท.หรือสำนักงานบริหารการ
ศึกษาพิเศษ สังกัดใดสังกัดหนึ่งได้เพียงสังกัดเดียว 
       1.3 กรณีผู้ประสงค์ขอย้ายไปสถานศึกษา สังกัด สพท.สามารถระบุสถาน
ศึกษาที่ประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งได้เพียงจังหวัดเดียว 
       1.4 การย้ายระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน ให้ สพท.ส่ง
คำร้องพร้อมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาของผู้ประสงค์ขอย้าย ถึง 
สพท.ปลายทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปีเดียวกัน 
       1.5 คำร้องที่ผู้ประสงค์ขอย้ายได้ยื่นขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 
ให้พิจารณาย้ายไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากการเกษียณอายุราชการ
และตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆครั้งแรกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม และให้มี
ผลไม่ก่อนวันที่ 1ตุลาคม ของปีเดียวกัน 

        3.2 การระบุสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายเหมือนเดิมแต่ตัดรายละเอียด
ตามข้อ 1.4 ของ ว.6/2563 

    4. คำร้องขอย้าย แตกต่างดังนี้ 
        4.1ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม ให้พิจารณย้ายไป
แต่งตั้งในตำแหน่งว่างและตำแหน่งที่คาดว่าจะว่างเนื่องจากเกษียณอายุ
ราชการและตำแหน่งว่างกรณีอื่นๆ ครั้งแรกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
กันยายน และให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ของปีเดียวกัน 
        4.2 คำร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน ของ
ปีถัดไป หากพ้นกำหนดเวลาคำร้องขอย้ายที่ยังไม่ได้รับการพิจารณา หรือ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ถือว่าคำร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก



หมายเหตุ : ภาพรวมของสาระสำคัญเหมือนกันแต่แตกต่างกันในบางประเด็นตามที่ได้สรุปข้างต้น

4. ตามข้อ 1.8 การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาให้ดำเนินการดังนี้ 
    การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.,สพม. 
    (1) พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.,สพม.ด้วยกัน ที่มีขนาด
เดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน 
    (2) เมื่อพิจารณาย้ายตาม (1) แล้ว หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้
พิจารณาผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาต่าง
ประเภทที่มีขนาดสถานศึกษาเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งในจังหวัด
เดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกัน 
    (3) การพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายเสร็จสิ้นแล้วและ
กศ.จ.เห็นชอบการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่าง ที่จะใช้สำหรับการรับ
ย้ายและที่จะใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก....

4. เนื้อหาสาระการพิจารณาย้ายสถานศึกษาตาม ว.6/2563 (1) เหมือนเดิม
แต่มีข้อแตกต่างเพิ่มเติมตาม ว.7/2564 คือ 
    (1) เมื่อพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตาม ว.6/2563 (1)แล้ว หาก
ยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่และ กศ.จ.เห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้อง
ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ต่างไปจากกำหนดไว้ ตาม ว.6/2563 (1) ให้
พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาในประเภทเดียวกันได้ตามลำดับ เช่น มี
ตำแหน่งว่างในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเหลืออยู่ให้พิจารณาคำร้องขอ
ย้ายของผู้ประสงค์ที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดกลางก่อน จึงพิจารณา
คำร้องขอย้ายของผู้ประสงค์ที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาขนาดเล็กตาม
ลำดับ ทั้งนี้ให้พิจารณาในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด พร้อมกัน 
   (2) เมื่อพิจารณาย้ายตามข้อ(1) หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่อีกให้ 
กศ.จ.พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันที่
ต่างประเภทสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ ให้พิจารณาในจังหวัดเดียวกันและต่าง
จังหวัด พร้อมกัน 
   (3) การพิจารณาย้ายไปดำรงตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่ง
ว่าง... 
   (4) ผู้มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ประกาศให้ยื่น
คำร้องขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้าย
ไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่ง
ว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบ
การพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอ
ย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็น
อันยกเลิก

5. กรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
    กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา 
    หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา
เสนอชื่อในการย้าย  ได้กำหนด “ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขนาดกลางขึ้นไป ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติอยู่ในลำดับสูงกว่า
ร้อยละ 50 ของจำนวนสถานศึกษาในจังหวัด

5. กรณีที่ 2 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  
    กลุ่ม 2 การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาที่มีสภาพความยากลำบากในการจัดการศึกษา 
    ไม่ได้กำหนดขนาดของสถานศึกษาและไม่มีการนำผลการทดสอบการ
ศึกษาระดับชาติมาใช้ประกอบการพิจารณา


