
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ.  
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การย้ายแบ่งเป็น ๓ กรณี ดังนี้ 
๑. การย้ายกรณีปกติ 
๒. การย้ายกรณีพิเศษ  
๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
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๑. การย้ายกรณีปกติ ได้แก่ 
  ๑.๑ การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส 
  ๑.๒ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา 
  ๑.๓ การย้ายเพื่อกลับภูมิล าเนา 
  ๑.๔ การย้ายด้วยเหตุผลอื่น 

 



ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 

4 

๒. การย้ายกรณีพิเศษ ได้แก ่
๒.๑ การย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง 
๒.๒ การย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
๒.๓ การย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคู่สมรส  

ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
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๓. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ได้แก่ 
๓.๑ การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการ      

ในสถานศึกษา 
๓.๒ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ก าหนดขนาดสถานศกึษา แบ่งเป็น ๔ ขนาด ดังนี้ 
    ๑. ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๔๙๙ คนลงมา 
    ๒. ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๔๙๙ คน 
    ๓. ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ คน 
    ๔. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียน ตั้งแต่ ๒,๕๐๐ คน ขึ้นไป 
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           คุณสมบัติของผู้ขอย้าย (กรณีปกติ) 
 

๑. ด ารงต าแหนง่ผู้อ านวยการสถานศกึษาหรือรองผูอ้ านวยการสถานศึกษาและ              
ได้ปฏิบัตงิานในต าแหน่งดังกลา่ว ในสถานศึกษาปจัจุบนัตดิตอ่กันมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 31 ตุลาคม ของปีทีย่ื่นค ารอ้งขอย้าย 

๒. ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
๓. กรณีการย้ายสับเปลีย่น นอกจากมีคุณสมบัตติามข้อ 1 แล้ว ในวันที่ยื่นค า

ร้องขอย้าย  ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน นับถึง
วันที่ 30 กันยายน ของปีทีค่รบเกษยีณอายุราชการ 
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          การยื่นค าร้องขอย้าย 
     ให้ยื่นค าร้องขอย้ายในระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยผู้ขอย้ายสามารถระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งได้ทั้งสถานศึกษาที่เป็นต าแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มี
ต าแหน่งว่างได้ 
      ทั้งนี้ ค าร้องขอย้ายให้ใช้พิจารณาย้ายได้ไม่เกินวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
ของปีถัดไป หากพ้นก าหนดเวลา ค าร้องใดยังไม่ได้รับการพิจารณาหรือ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ใหถ้ือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก  
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      การพิจารณาย้ายกรณีค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 
สิงหาคม ให้ย้ายและแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม          
ของปีเดียวกัน และให้ด าเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 ตุลาคมของปีเดียวกัน 
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          การพจิารณาย้ายผูบ้ริหารสถานศกึษา ให้พิจารณาย้ายตามล าดบั ดังนี้ 
๑) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมขีนาดสถานศึกษาเดียวกัน
พร้อมกันก่อน  

     กรณีที่จังหวัดใดมสีถานศึกษาขนาดใดขนาดหนึ่งเพียงสถานศึกษาเดียว ให้พิจารณาย้าย
ผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา          
แล้วแต่กรณีด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันก่อน         
จะพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีด้วยกัน จากจังหวัดอื่น ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกัน 

๒) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีด้วยกัน จากจังหวัดอื่น ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาเดียวกันพร้อมกัน 
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                การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ให้พิจารณาย้ายตามล าดับ ดังนี้ (ต่อ) 
 ๓) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีด้วยกัน ภายในจังหวัดเดียวกัน ซึ่งมีขนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกัน
พร้อมกัน 

 4) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณีด้วยกัน จากจังหวัดอื่น ซึ่งมขีนาดสถานศึกษาใกล้เคียงกันพร้อมกัน 

 5) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปสถานศึกษาทีต่่างประเภทหรือขอย้าย   
ข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด ภายในจังหวัดเดียวกันพร้อมกันก่อน   

 6) ให้พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ขอย้ายไปสถานศึกษาทีต่่างประเภท หรือขอย้าย  
ข้ามขนาดสถานศึกษาที่เกินกว่า ๑ ขนาด จากจังหวัดอื่น 
         (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 
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                          องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ  

- วิสัยทัศน์ความเป็นผู้น า                 - ความรูค้วามสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา  

- ผลการปฏิบัติงาน                        - ประสบการณ์  

- คุณวุฒิ                                    - การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  

- ความอาวุโสตามหลักราชการ          - ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติงานใน 
                                                 หน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน  

 

        โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา แล้วแต่กรณี จัดท า
รายละเอียดในการประเมินศักยภาพเสนอ กศจ. เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 



ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
www.otepc.go.th 13 

                          การประกาศต าแหน่งว่างเพิ่มเติม 

    ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบ
โดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้าย
ประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่ยังมิได้ยื่นค าขอย้าย
ประจ าปี หากประสงค์จะขอย้ายก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ 

     หากค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ค าร้องขอย้าย
ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 




