
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 9 ลงวันที่ 29 
กรกฎำคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.  ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลำคม 2554 เป็นต้นไป 

2. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 
กรกฎำคม 2560 เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ.   

3. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/685 ลงวันที่ 6 
ตุลำคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวีกำรย้ำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณี 

1) การย้ายกรณีปกต ิได้แก่  
1.1 ย้ำยเพื่ออยู่ร่วมกับคู่สมรส  
1.2 ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ  
1.3 ย้ำยเพื่อกลับภูล ำเนำ  
1.4 และย้ำยด้วยเหตุผลอื่น เช่น ย้ำยเพื่อควำมสะ

ดวงในกำรเดินทำง ย้ำยเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำน 

2) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่  
2.1 ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง  
2.2 ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต  
2.3 ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำร หรือคู่สมรส ซึ่ ง

เจ็บป่วยร้ำยแรง  
3) การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ 

3 . 1  ย้ ำ ย เพื่ อ แก้ ปัญหำกำรบริ ห ำรจั ดกำร ใน
สถำนศึกษำ 3.2 ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     

3 การก าหนดขนาดสถานศึกษา  4 ขนาด 
1) ขนำดเล็ก  นักเรียนตั้งแต่ 499 คนลงมำ 
2) ขนำดกลำง  นักเรียนตั้งแต่ 500-1,499 คนลงมำ 
3) ขนำดใหญ่ นักเรียนตั้งแน่ 1,500-2,499 คน 
4) ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 

4 ก าหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท 
1) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำ 
2) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

มัธยมศึกษำ 
3) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

5 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
- ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น 

6 คุณสมบัติของผู้ขอย้ำย 
 

ย้ำยกรณีปกต ิ
1) ปฏิบัติงำนต ำแหน่งดังกล่ำวในสถำนศึกษำปัจจุบัน

ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 24 เดือนนับถึงวันที่ 31 
ตุลำคม ของปีท่ียื่นค ำร้องขอย้ำย ให้ย้ำยและแต่งตั้งได้
ไม่ก่อนวันท่ี 1 ตุลำคม ของปีเดียวกัน 

2) ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
3) กำรย้ำยสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุ

รำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 6 เดือน นับถึงวันที่ 30 
กันยำยน ของปีท่ีคอบเกษียณอำยุรำชกำร 

4) สถำนศึกษำที่รับย้ำยจะต้องมีอัตรำก ำลังสำยงำน
บริหำรสถำนศึกษำไม่เกินกรอบอัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

 
 

วิธีการ 
1) ยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปีตำมแบบท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด 

ระหว่ำงวันท่ี 1-15 สิงหำคม โดยไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร 

2) ค ำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำไดไ้ม่เกินวันท่ี 31 
กรกฎำคมของปีถัดไป หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำค ำร้อง
นั้นเป็นอันยกเลิก 

3) ผู้ขอย้ำยสำมำรถระบสุถำนศึกษำที่ประสงค์จะย้ำยไป
ได้ทั้งสถำนศึกษำท่ีเป็นต ำแหน่งว่ำงและสถำนศึกษำท่ี
มีต ำแหน่งว่ำงได ้

4) ค ำร้องขอย้ำยให้พิจำรณำย้ำยไปแต่งตั้งในต ำแหน่งที่
จะว่ำงเนื่องจำกกำรเกษียณฯ และว่ำงอื่นๆให้แล้ว
เสร็จภำยในวันท่ี 25 ตุลำคม ของปีเดียวกัน 

5) หำกมีต ำแหน่งว่ำงภำยหลักกำรย้ำยทุกครั้ง ให้
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประกำศต ำแหน่งว่ำง
ทันที เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน เพื่อให้ผู้ที่ยื่นค ำร้อง
ประจ ำปไีว้ และผู้ที่มไิด้ยื่นค ำขอไว้เดิม ให้ยื่นค ำร้อง
ขอย้ำยเพิ่มเติมได ้

6) กำรพิจำรณำย้ำยให้ย้ำยต่อเนื่องกันได้ตำมต ำแหน่ง
ว่ำงจนไม่มีค ำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ำย จึงให้ต ำแหน่ง
ว่ำงที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งจำกบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือก 

7) ให้ส่งค ำร้องขอย้ำยที่ประสงค์ไปตำ่งเขต ภำยในวันท่ี 
31 สิงหำคมของปีเดียวกัน 

8) ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขอควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำให้แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 15 
กันยำยนของปีเดียวกัน หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำ
กรรมกำรสถำนศึกษำไม่ขดัข้อง 

 



การย้ายกรณีพิเศษ 
1) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ต้องมีหลักฐำนทำง

กำรแพทย์แผนปัจจบุันรับรอง 
2) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต ต้องมีหลักฐำนทำง

รำชกำรยืนยันและผู้บังคับบัญชำช้ันต้นให้ค ำรับรอง 
3) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คูส่มรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง  

4.1 ต้องเป็นบุตรคนเดยีวหรือบตุรซึ่งเหลืออยู่คน หรือ
เป็นคู่สมรสตำมกฎหมำย  
4.2 ต้องมีหลักฐำนทำงกำรแพทยแ์ผนปัจจุบันรบัรอง 

4) สถำนศึกษำท่ีรับย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังสำยงำนบริหำร
ไม่เกินกรอบอัตรำที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

วิธีกำร 
1) ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้ตลอดป ี
2) ให้ กศจ.พิจำรณำกำรขอย้ำยเป็นรำยๆไป 
3) กำรพิจำรณำย้ำยให้ด ำเนินกำรตำมวิกำรเช่นเดยีวกับ

กำรย้ำยกรณีปกต ิ
ย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร 
1) ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำในกำรบริหำรจดักำรในสถำนศึกษำ  

ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ หำกให้ผูน้ั้นปฏิบัติหน้ำท่ีใน
สถำนศึกษำน้ันต่อไป จะเป็นปญัหำอุปสรรค และใหม้ี
กำรสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนด ำเนนิกำร 

2) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กรณีที่สถำนศึกษำ
ใดมีควำมจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นพิเศษ  โดยน ำเสนอ อกศจ.พิจำรณำ
กลั่นกรองและเสนอเหตุผลควำมจ ำเป็นต่อ กศจ.
พิจำรณำ 

3) ย้ำยเพื่อเกลีย่อัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ กรณี
สถำนศึกษำมีอัตรำก ำลังครูเกินกรอบที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

4) กำรย้ำยเพื่อควำมเหมำะสมและประโยชน์ของทำงรำชกำร
ให้อยู่ในดุลพินิจของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

7 กำรย้ำยทุกกรณสีถำนศึกษำท่ีจะรบัย้ำยต้องมีอัตรำก ำลังสำย
งำนกำรสอนไม่เกินเกณฑ์อัตรำก ำลังที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

8 กำรย้ำยไปต่ำงเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ให้ส่งค ำร้องให้แล้วเสร็จตำม
ปฏิทิน 

9 ให้ข้ำรำชกำรครูทีไ่ด้รบักำรพิจำรณำให้ย้ำย รำยงำนตัวเข้ำ
ปฏิบัติหน้ำท่ีในสถำนศึกษำแห่งใหม่ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่
รับทราบค าสั่ง 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยา้ยขา้ราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา  

(ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
 

 

นางสุกัญญา ปวงมาทา 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

คติพจน์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนดว้ยใจ  
ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 

 


