
















ส านักงาน ก.ค.ศ. 



        การย้าย 

   การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ใหด้ ารงต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาอื่น สังกัด สพฐ. 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 



การย้ายกรณีปกต ิ

การย้ายกรณเีพื่อความเหมาะสมและ 
ประโยชนข์องทางราชการ 

การย้ายกรณพีิเศษ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 



การย้ายกรณีปกติ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

       “ เป็นการย้ายตามค าร้องขอย้าย” 



หลักเกณฑ์การย้ายกรณีปกต ิ

1. ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอก 
ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา 

2. ล าดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความ
ประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน 

วิสัยทัศน์  

7. ความเห็นของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

5. เหตุผล 
ในการขอย้าย 

องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย • ด ารงต าแหน่ งครู  ในสถานศึกษาปัจจุบัน 
ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวัน
สุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอย้าย 

• ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล 
• ในวันที่ส่งค าร้องขอย้าย ต้องเป็นผู้ที่มีอายุราชการ

เหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีที่เกษียณอายุราชการ 

คุณสมบัติของผู้ขอย้าย 

สพฐ. เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ 
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

6. ความอาวุโส 

3. ระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งใน

สถานศึกษาปัจจุบัน 

4. สภาพความ
ยากล าบากใน

สถานศึกษาปัจจุบัน 



ผู้ประสงค์ขอย้าย  
ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามวันเวลาที่ สพฐ. 
ก าหนด ** ยื่นค าร้องได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว 

ค าร้องนี้ จะใช้พิจารณาถึงวันที่ 31 ธ.ค. ปีเดียวกัน 

    ถ้าค าร้องใดไม่ได้รับการพิจารณา ถือว่ายกเลิก 

กรณีขอย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา  
ให้ สพท. ต้นทาง ส่งค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็น 

คณะกรรมการสถานศึกษา ถึง สพท. ปลายทาง  
และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามปฏทิินที่ สพฐ. ก าหนด 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมี
อัตราก าลังสายงานการสอน 

ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย  

(กรณีอนุมัติ) 

วิธีการย้ายกรณีปกติ   
สพฐ. ก าหนดปฏิทินการย้ายในแต่ละป ี

 ก าหนดให้ยื่น 15 วันท าการ ในเดือนมกราคม 

 ก าหนดให้พิจารณาย้าย 2 รอบ  
รอบที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. – 15 มี.ค.  
(ก่อนเปิดเทอม 1 วันท่ี 16 พ.ค.) 
รอบที่ 2 วันที่ 15 ก.ย. -15 ต.ค. 
(ก่อนเปิดเทอม 2 วันท่ี 1 พ.ย.) 

สพท. ตรวจสอบคุณสมบัติ และขอความเห็นจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาทีผู่้ประสงค์ขอย้าย  

ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

อกศจ. กลั่นกรอง 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

กศจ. (ที่รับย้าย) เป็นผู้พิจารณาย้ายตามองค์ประกอบที่ก าหนด 

พิจารณาย้ายตามรอบ (ใน 1 รอบ สามารถพิจารณาย้ายได้หลายครั้ง) 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็นต้องได้ย้ายเสมอไป 

 



การย้ายกรณีพิเศษ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

        “เป็นการย้ายตามค าร้องขอย้าย” 

เนื่องจาก ติดตามคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง ถูกคุกคามต่อชีวิต 
เพื่อดูแลบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรงหรือ
ทุพพลภาพ 



ผู้ประสงค์ขอย้าย  
ยื่นค าร้องขอย้าย พร้อมเอกสารหลักฐาน 

 ** ยื่นค าร้องได้ตลอดปี** 
....เมื่อค าร้องได้รับการพิจารณาผลเป็นประการแล้ว 
.............“ถือเป็นอันยุติ”...... 

กรณีขอย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้ สพท. ต้นทาง ส่งค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็น 

คณะกรรมการสถานศึกษา ถึง สพท. ปลายทาง 
เพ่ือด าเนินการขอความเห็นฯ  

 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมี
อัตราก าลังสายงานการสอน 

ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ออกค าสั่งย้าย  

(กรณีอนุมัติ) 

วิธีการย้ายกรณีพิเศษ   
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
 ต้องมีหลักฐานของทางราชการ หรือ 

ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 ความเห็นและค ารับรองขอผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้น 

สพท. ตรวจสอบเหตุผลและเอกสารหลักฐาน 
แล้วจึงขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

ที่ผู้ประสงค์ขอย้าย  
ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง 

อกศจ. กลั่นกรอง 
และตรวจสอบความถูกต้อง 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

 

กศจ. (ที่รับย้าย) เป็นผู้พิจารณาย้าย 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายไม่จ าเป็น 

ต้องได้ย้ายเสมอไป 

 



การย้ายกรณีเพื่อความเหมาะสมและ
ประโยชน์ของทางราชการ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา 

 



 

กศจ. เป็นผู้พิจารณาย้ายโดยค านึงถึง ...... 
 ความเหมาะสม 

 ประโยชน์ของทางราชการ 
 ความเป็นธรรมของผู้ถูกย้าย โดยต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า  
“หากให้ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษานั้นต่อไป จะเป็นปัญหาอุปสรรค 

                          “ให้มีการสวบสวนข้อเท็จจริง...ก่อนด าเนินการ...”  
 

การย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา  

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอน 
ไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



เมื ่อสถานศ ึกษาใด  จ า เป ็นต ้อ ง
ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นพิเศษ 

มีความรู้ มีความสามารถ 

มีประสบการณ์ 
มีวิชาเอกตรงตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
พิจารณาย้าย....ผู้ที่  

อกศจ. กลั่นกรอง 
เสนอเหตุผลและความจ าเป็น กศจ. พิจารณา 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ออกค าสั่งย้าย  
(กรณีอนุมัต)ิ 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



เมื ่อสถานศึกษาใด มีอ ัตราก าลัง
เก ินกรอบอ ัตราก าล ังที ่ ก . ค .ศ . 
ก าหนด และเป็นต าแหน่งว่างที ่มี
คนครอง 

การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตราก าลังของสถานศึกษา  

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เสนอ ... 
ทั้งน้ี เป็นดุลยพินิจของ สพท. หรือ สศศ. ว่าจะพิจารณาจาก
ค าร้องขอย้ายหรือไม่ก็ได้   

อกศจ. กลั่นกรอง 

กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบย้าย โดยการตัดโอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือน ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงนโยบายและเงื่อนไข 

ของ สพฐ. ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ด้วย 

ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
ออกค าสั่งย้าย  
(กรณีอนุมัต)ิ 

สถานศึกษาที่รับย้ายต้องมีอัตราก าลังสายงานการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 



กลุ่มพัฒนามาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ 
ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
โทร. 0 2280 2828   ภายใน 121 
Email: dpv_2@hotmail.com 
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