
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 
พฤษภำคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำย
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ให้ถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎำคม 2564 เป็นต้นไป 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา มี 3 กรณี 

1) การย้ายกรณีปกต ิคือย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย ได้แก่  
1.1 ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ 
1.2 ย้ำยเพื่อ กลับภูมิล ำเนำ 
1.3 ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ   
1.4 และย้ำยด้วยเหตุผลอื่น เช่น ย้ำยเพื่อควำมสะ

ดวงในกำรเดินทำง ย้ำยเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำน 

2) การย้ายกรณีเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่  
2.1 ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ     
2.2 ย้ำยเพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรใน
สถำนศึกษำ 

3) การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก่  
3.1 ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต  
3.2 ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง  
3.3 ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำร หรือคู่สมรส ซึ่ ง

เจ็บป่วยร้ำยแรง  
3 การก าหนดขนาดสถานศึกษา  4 ขนาด 

1) ขนำดเล็ก  นักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมำ 
2) ขนำดกลำง  นักเรียนตั้งแต่ 120-719 คน  
3) ขนำดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 720-1,679 คน 
4) ขนำดใหญ่พิเศษ นักเรียนตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป 

 
4 ก าหนดสถานศึกษาเป็น 3 ประเภท 

1) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ 

2) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

3) สถำนศึกษำสังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
5 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

- ให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำเท่ำนั้น 
6 คุณสมบัติของผู้ขอย้ำย 

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 
ย้ำยกรณีปกต ิ
1) ปฏิบัติงำนต ำแหน่งดังกล่ำวในสถำนศึกษำปัจจุบัน

ติดต่อกันมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 12 เดือนนับระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหน่งถึงวันที่ 30 กันยำยน ของปีที่ยื่นค ำ
ร้อยงขอย้ำยประจ ำปี ส ำหรับกำรส่งค ำร้องขอย้ำยครั้ง
ต่อไป ให้นับถึงวันสุดท้ำยของก ำหนดกำรส่งค ำร้องขอ
ย้ำยตำมประกำศ 

2) ไม่อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 
3) กำรย้ำยสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องมีอำยุ

รำชกำรเหลือไม่น้อยกว่ำ 18 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 กรกฎำคม โดยไม่เว้น
วันหยุดรำชกำร 

2) ค ำร้องขอย้ำยให้ใช้พิจำรณำไดไ้ม่เกินวันท่ี 30 
มิถุนำยน ของปีถัดไป หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำค ำร้อง
นั้นเป็นอันยกเลิก 

3) ผู้ขอย้ำยสำมำรถระบสุถำนศึกษำที่ประสงค์จะย้ำยไป
ได้ทั้งสถำนศึกษำท่ีเป็นต ำแหน่งว่ำงและสถำนศึกษำท่ี
ไม่มตี ำแหน่งว่ำงได ้

4) ค ำร้องขอย้ำยให้พิจำรณำย้ำยไปแต่งตั้งในต ำแหน่งที่
จะว่ำงเนื่องจำกกำรเกษียณฯ และว่ำงอื่นๆ ครั้งแรกให้
แล้วเสร็จภำยในวันท่ี 30 กันยำยน และให้มผีลไม่ก่อน
วันท่ี 1 ตุลำคม ของปีเดียวกัน 

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

6) กำรพจิำรณำย้ำยให้ย้ำยต่อเนื่องกันได้ตำมต ำแหน่ง
ว่ำงจนไม่มีค ำร้องของผู้ประสงค์ขอย้ำย จึงให้ต ำแหน่ง
ว่ำงที่เหลือไปใช้บรรจุและแต่งจำกบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือก 

7) ให้ส่งค ำร้องขอย้ำยที่ประสงค์ไปตำ่งเขต ภำยในวันท่ี 
31 กรกฎำคม ของปีเดียวกัน 

8) ให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำขอควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำทีผู่้ประสงค์ขอย้ำยระบุไว้ 
โดยให้ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำอนัสมควร 

9) กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ ให้พิจำรณำค ำร้องขอ
ย้ำยที่ระบุชื่อสถำนศึกษำให้แล้วเสร็จก่อน จึงพิจำรณำ
ค ำร้องขอย้ำยที่ระบสุถำนศึกษำใด ๆ ก้ได้ภำยหลัง 

 
 



การย้ายกรณีพิเศษ 

1) ย้ำยเนื่องจำกถูกคุกคำมต่อชีวิต ต้องเป็นผู้ประสบ
ปัญหำถูกคุกคำม ปองร้ำย โดยมีหลักฐำนทำงรำชกำร
ยืนยันและผู้บังคับบัญชำช้ันต้นให้ค ำรับรอง 

2) ย้ำยเนื่องจำกเจ็บป่วยร้ำยแรง ต้องเป็นผู้เจ็บป่วย
ร้ำยแรง ต้องรักษำต่อเนื่องเป็นเวลำนำน และแพทย์
แผนปัจจุบันในท้องถิ่นไม่สำมำรถรักษำได้ ซึ่งมี
หลักฐำนทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบนัรับรอง 

3) ย้ำยเพื่อดูแลบิดำ มำรดำ คูส่มรส ซึ่งเจ็บป่วยร้ำยแรง
หรือทุพพลภำพที่ต้องต่อเนื่องเป็นเวลำนำน หรือไม่
สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้  
3.1) ต้องเป็นบุตรคนเดยีวหรือเหลืออยู่คนเดยีวของ
บิดำ มำรดำ  หรือเป็นคูส่มรสตำมกฎหมำย  
3.2) ต้องมีหลักฐำนทำงกำรแพทย์แผนปัจจุบันรบัรอง 

4) ผู้ขอย้ำยต้องไม่อยู่ระหว่ำงลำศึกษำต่อเต็มเวลำ 

วิธีกำร 
1) ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เมื่อมีเหตผุลควำมจ ำเป็นตำม

หลักเกณฑ์และวิธีกำร 
2) ระบุสถำนศึกษำที่ประสงค์จะยำ้ยไปด ำรงต ำแหน่งได้

เพียงจังหวัดเดียว 
3) ด ำเนินกำรย้ำยเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรยำ้ย

กรณีปกต ิ
4) ไม่ต้องมีกำรประเมินศักยภำพของผู้ประสงค์ขอย้ำย 

และมิให้น ำระยะเวลำที่ก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ปกติมำ
ใช้ โดยให้ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำอันสมควร 
 
 
 

ย้ำยกรณีเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

1) ย้ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำในสถำนศึกษำ

ทั่วไป 
กลุ่มที่ 2 เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำในสถำนศึกษำ

ที่สภำพควำมยำกล ำบำกในกำรจดักำรศึกษำ 
2) ย้ำยเพื่อแก้ปญัหำในกำรบริหำรจดักำรในสถำนศึกษำ

กรณีเกดิปัญหำในสถำนศึกษำท่ีส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรจดักำร และมคีวำมจ ำเป็นต้องย้ำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำเพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำนั้น จะต้องปรำกฏ
ข้อเท็จจริง และให้มีกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
ด ำเนินกำร  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

การยา้ยขา้ราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา  

(ผูบ้ริหารสถานศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นางสุกัญญา ปวงมาทา 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

 

คติพจน์ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

“ท ำงำนดว้ยใจ  
ข้อมูลโปร่งใส พร้อมให้บริหำร” 

 


