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บทสรุปผูบริหาร 
 

 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน 

ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางใน

การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร

การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด ที่ เก่ียวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 19 ตัวอยาง  

ใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สวนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชใน

การเก็บขอมูล คือ ขาราชการครูที่เปนผูรับผลจากการใชหลักเกณฑและวิธีการยาย ผูวิจัยกําหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1973; อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 

95% ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได ± 5% จํานวนไมนอยกวา 398 ตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยาง

แบบงาย (Simple Random Sampling) ที่เปนตัวแทนของกลุมประชากรทําใหไดกลุมตัวอยางจาก

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน 418 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชประกอบดวย แบบสัมภาษณในการเก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพ และแบบสอบถามในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูล เปนการใช 

สถิติพ้ืนฐาน คือ แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การคิดอัตรารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean Score) 

 

1. สภาพปจจุบันจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

- การยายกรณีปกติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยาย 

กรณีปกติสวนใหญขอยายเพ่ือกลับภูมิลําเนา ยายเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ ยายที่อยู โดยยายไป

สถานศึกษาที่มีใกลบาน ใกลที่พักอาศัย สะดวกในการเดินทาง และมีขนาดสถานศึกษาใหญกวาเดิม 

สําหรับขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ูที่เคยเขียนขอยายกรณีปกติมีประสบการณ

ที่ไมสามารถยายไดตามความประสงค สาเหตุสวนใหญมาจากอัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถ 

รับยายได นอกจากน้ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สวนใหญเห็นดวยกับ

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ในปจจุบันทั้งในดาน

ประเภทการยาย คุณสมบัติของผูขอยาย องคประกอบการยาย แตเห็นดวยนอยที่สุด ในประเด็น
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เปนผูพิจารณาการยาย และการย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่

การศึกษาเดียว  

- การยายกรณีพิเศษ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยาย

กรณีพิเศษสวนใหญขอยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา ติดตามคูสมรส รักษาอาการเจ็บปวย โดยยายไป

สถานศึกษาที่มีขนาดใหญกวาเดิม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่เคย

เขียนขอยายกรณีปกติมีประสบการณที่ไมสามารถยายไดตามความประสงค สาเหตุสวนใหญมาจาก

อัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถรับยายได นอกจากน้ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู สวนใหญเห็นดวยอยางย่ิงในประเด็นประเภทการยายกรณีพิเศษ และในประเด็นการยาย

กรณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอดป สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ประเด็นการยายขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย กศจ. และประเด็นสามารถย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษา

เดียว  

 

2. สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู  

- ประเภทการยาย ไดแก การยายกรณีปกติ การยายกรณีพิเศษ และการยายกรณีเพ่ือ

ความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ มีความเหมาะสมและครอบคลุมตามความตองการในการยาย  

- องคประกอบการพิจารณาการยาย  

 การยายกรณีปกติ องคประกอบการพิจารณาการยายมีความเหมาะสม รายละเอียด

ตัวช้ีวัดตามองคประกอบ เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน แตในสวนของรางวัลที่ไดรับหรือผลงาน

ที่แสดงถึงความรูความสามารถ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เชน ประเภทรางวัล 

ระดับของรางวัล จํานวนรางวัล เปนตน  

 การยายกรณีพิเศษ องคประกอบการพิจารณาการยายของการยายกรณีพิเศษ ที่จะตอง

มีการย่ืนหลักฐานของทางราชการหรือหลักฐานทางการแพทยปจจุบัน มีความเหมาะสม แตผูพิจารณา

กลั่นกรองการยายควรใหความสําคัญกับการดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยาย 

กรณีอ่ืน และควรเช่ือมั่นและดําเนินการตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทางการแพทย  

  

3. สภาพปญหาจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

- คุณสมบัติของผูยาย มีความเหมาะสมโดยตองปฏิบัติงานในตําแหนงครูในสถานศึกษา

ปจจุบันติดตอกันไมนอยกวา 2 ป ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ และอายุราชการเหลือไมนอยกวา  

2 ป นับถึงวันที่ 30 กันยายน ไมควรนับการปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูชวย เพราะเพ่ิงผานการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย ควรไดเรียนรูการปฏิบัติงานในตําแหนงครู 

เพ่ือใหมีความพรอม มีประสบการณที่เพียงพอกอนการยายไปปฏิบัติงานในสถานศึกษาอ่ืน 
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- ระยะเวลาการย่ืนคํารอง  

การยายกรณีปกติ ระยะเวลาการย่ืนคํารองมีความเหมาะสมโดยย่ืนคํารองปละ 1 ครั้ง

ในเดือนมกราคมของทุกป เปนเวลา 15 วันทําการ แตอาจปรับเปนย่ืนคํารองในเดือนสิงหาคมของทุกป 

เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ และควรปรับระยะเวลาการยื่น

คํารองเปนปละ 2 ครั้ง สําหรับกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ตองการ 

ขอยายในรอบที่ 1 แตไมตองการขอยายในรอบที่ 2 เพราะอาจเลยเวลาความจําเปนในการขอยาย 

และในกรณีมีหลักฐานประกอบการย่ืนคํารองเพ่ิมเติมที่อาจจะสงผลตอคะแนนการพิจารณาขอยาย 

นอกจากน้ี ในสวนของการย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวน้ันมีความเหมาะสม เพ่ือลด

ความยุงยากในการพิจารณากลั่นกรอง แตอาจปรับเปลี่ยนเปนสามารถย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขต

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอยายไดสําเร็จ  

การยายกรณีพิเศษ ระยะเวลาการย่ืนคํารองในการยายกรณีพิเศษที่สามารถย่ืนคํารอง

ขอยายไดตลอดปมีความเหมาะสม ควรปฏิบัติเชนเดิมเน่ืองจากเปนการยายกรณีพิเศษ มีความจําเปน

เรงดวนในการยาย ไมสามารถรอใชการยายกรณีปกติได 

- ระยะเวลาการพิจารณาการยาย  

การยายกรณีปกติ ระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความเหมาะสม โดยการพิจารณา

การยายปละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหวาง

วันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม ควรปฏิบัติเชนเดิม  

การยายกรณีพิเศษ ระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความเหมาะสม โดยสามารถ

พิจารณาไดตลอดป 

- ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย จากการดําเนินงานในปจจุบันอาจเกิดปญหาความไมโปรงใส 

ในการพิจารณา ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน รวมไปถึงการตีความพิจารณากลั่นกรองการยายของ

แตละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) ดูแลแตกตางกัน 

ทําใหการตีความพิจารณาการยายแตกตางกัน นอกจากน้ี การพิจารณาการยายมีความลาชา 

เน่ืองจากการพิจารณากลั่นกรองการยายในปจจุบันเปนอํานาจหนาที่ของ อกศจ. แตผูรวบรวมขอมูล

การย่ืนคํารองขอยายของขาราชการครูเปนหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําใหตองใชระยะ

เวลานานขึ้น ขั้นตอนการพิจารณามากขึ้น ทําใหมีความลาชาที่โรงเรียนจะไดรับขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยาย หรือโรงเรียนไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู แทนที่ขอยาย ซึ่งอาจไมทันในการเปดภาคการเรียนของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนขาด

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูในโรงเรียนมีภาระงานที่มากขึ้น จึงควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. 

และผูบริหารสถานศึกษา เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาการยายมี

ความรวดเร็วมากขึ้น และสถานศึกษาไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ตรง

กับความตองการของสถานศึกษา 
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 4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

  - หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

รายละเอียดตัวช้ีวัดขององคประกอบดานรางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถ 

ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เชน ประเภทรางวัล ระดับของรางวัล จํานวนรางวัล เปนตน 

   - การดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู 

    การยายกรณีปกติ ควรย่ืนคํารองขอยายกรณีปกติในเดือนสิงหาคมของทุกป 

เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ ควรปรับระยะเวลาการย่ืน 

คํารองเปนปละ 2 ครั้ง ควรย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอยาย

ไดสําเร็จ ควรใหความสําคัญกับการยายกลับภูมิลําเนา เพ่ือชวยลดปญหาดานคาใชจาย คาครองชีพ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวน

เก่ียวของในการพิจารณาการยายเพ่ือพิจารณาตําแหนงที่ขอยายใหสามารถสับเปลี่ยนกันได พิจารณา

หาคนมาแทนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยาย เพ่ือปองกันไมให

โรงเรียนขาดบุคลากร ควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา 

เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความรวดเร็วมากขึ้น และ

สถานศึกษาไดขาราชการครูที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษา และคณะกรรมการพิจารณา

กลั่นกรองการยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส มีความเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ และไมรับเงินสินบน

เพ่ือชวยในการพิจารณายาย การทํางานสามารถตรวจสอบได ดําเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    การยายกรณีพิเศษ ผูพิจารณากลั่นกรองการยายกรณีพิเศษควรใหความสําคัญ

กับการดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยายกรณีอ่ืน ควรเช่ือมั่นและดําเนินการตาม

ความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทางการแพทย ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวน

เก่ียวของในการพิจารณาการยาย และควรใหผูอํานวยการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการพิจารณา

การยาย หรือการรับยาย 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ

และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเก็บขอมูลเชิงคุณภาพกับผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  

ที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 19 ตัวอยาง ใชการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) สวนการเก็บขอมูลเชิงปริมาณกับกลุมขาราชการครูที่เปนผูรับผลจากการใช

หลักเกณฑและวิธีการยาย ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane (1973; อางถึงใน 

วรรณี แกมเกตุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได ± 5% จํานวน 

ไมนอยกวา 398 ตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ที่เปนตัวแทน

ของกลุมประชากรทําใหไดกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จํานวน 418 ตัวอยาง เครื่องมือ

ที่ใชประกอบดวย แบบสัมภาษณในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ และแบบสอบถามในการเก็บขอมูล 

เชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมูล เปนการใชสถิติพ้ืนฐาน คือ แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 

การคิดอัตรารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean Score) 

ผลการวิจัย พบวา สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู พบวา ดานองคประกอบการยายกรณีปกติ รายละเอียดตัวช้ีวัดของรางวัล

ที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เชน 

ประเภทรางวัล ระดับของรางวัล จํานวนรางวัล เปนตน สวนดานองคประกอบการยายกรณีพิเศษ  

ผูพิจารณากลั่นกรองการยายควรใหความสําคัญกับการดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวา 

การยายกรณีอ่ืน และควรเช่ือมั่นและดําเนินการตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทาง

การแพทย 

สภาพปญหาจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู พบวา ดานระยะเวลาการย่ืนคํารองการยายกรณีปกติ อาจปรับเปนย่ืน 

คํารองในเดือนสิงหาคมของทุกป เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุ

ราชการ และควรปรับระยะเวลาการย่ืนคํารองเปนปละ 2 ครั้ง และอาจปรับเปลี่ยนเปนสามารถย่ืน 

คํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอยายไดสําเร็จ นอกจากน้ี ดาน 

ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย จากการดําเนินงานในปจจุบันเกิดปญหาในเรื่องความลาชาใน 

การพิจารณาการยาย เน่ืองจากการพิจารณากลั่นกรองการยายในปจจุบันเปนอํานาจหนาที่ของ 

อกศจ. แตผูรวบรวมขอมูลการย่ืนคํารองขอยายของขาราชการครูเปนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ทําใหตองใชระยะเวลานานขึ้น ขั้นตอนการพิจารณามากขึ้น ทําใหมีความลาชาที่โรงเรียนจะไดรับ

ขาราชการครูที่ขอยาย หรือโรงเรียนไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู 

มาแทนที่ขอยาย ซึ่งอาจไมทันในการเปดภาคการเรียนของโรงเรียน ทําใหโรงเรียนขาดขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู 

ในโรงเรียนมีภาระงานที่มากขึ้น จึงควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหาร

สถานศึกษา เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความรวดเร็ว

มากขึ้น และสถานศึกษาไดขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ตรงกับความตองการ

ของสถานศึกษา 

 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ดานหลักเกณฑและวิธีการยาย คือ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัด

ขององคประกอบดานรางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถที่ชัดเจน เชน ประเภท

รางวัล ระดับของรางวัล จํานวนรางวัล เปนตน สวนดานการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยาย

ของทุกประเภทการยาย คือ ผูพิจารณากลั่นกรองการยายตองมีความเปนธรรม โปรงใส เปนกลาง 

และยึดหลักธรรมาภิบาล ควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา  

เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายเพ่ือใหการดําเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้น และควรมีการจัด

ประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการยาย และควรใหผูอํานวยการสถานศึกษา 

เขามามีสวนรวมในการพิจารณาการยายหรือการรับยาย เมื่อพิจารณาตามประเภทการยาย พบวา 

ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายกรณีปกติ คือ ควรย่ืนคํารองขอยายกรณี

ปกติในเดือนสิงหาคมของทุกป ควรปรับระยะเวลาการย่ืนคํารองเปนปละ 2 ครั้ง ควรยื่นคํารองได

มากกวา 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา ควรใหความสําคัญกับการยายกลับภูมิลําเนา สวนขอเสนอแนะ 

การดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายกรณีพิเศษ คือ ผูพิจารณากลั่นกรองการยายกรณีพิเศษ

ควรใหความสําคัญกับการดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยายกรณีอ่ืน ควรเช่ือมั่นและ

ดําเนินการตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทางการแพทย และมีการตีความการพิจารณา

การยายในทิศทางเดียวกันทุกพ้ืนที่ 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study and analyze current states and problems of 

the operation in accordance with the criteria and methods for the transfer of 

government teacher and educational personnel of teacher position under the 

supervision of the office of the basic education commission. In addition to study 

suggestions and guidelines for developing criteria and methods for transfer of 

government teacher and educational personnel of teacher position under the 

supervision of the office of the basic education commission. The research was 

conducted by collecting the qualitative data by using purposive sampling from 1 9 

samples which consisted of the principals and the educational personnel, such as, 

the director of the personnel management group, the provincial education board, 

who related to the use of criteria and methods for the transfer of government 

teacher and educational personnel of teacher position under the supervision of the 

office of the basic education commission. The quantitative data were collected from 

the government teacher groups, not less than 398  samples, who were the affected 

persons of using the criteria and methods for the transfer. The researcher determined 

the sample size by using the formula Taro Yamane (1 9 7 3 ; cited by in Wannee 

Gamket, 2008) at the confidence level of 95% and tolerance was ± 5%. 

 Additionally, the researcher used simple random sampling that were 

representatives of the population, resulting in the sample from 418 quantitative data 

collection. The research instruments consisted of the interview form for qualitative 

data collection and questionnaires for quantitative data collection. To conduct the 

data analysis, the researcher used basic statistics, such as, frequency distribution, 

percentage and mean score. 

 The results of the research showed that; 1) for the states and problems of 

criteria and methods for the transfer of the government teacher and educational 

personnel of teacher position, the result revealed that the elements in the normal 

case of transferring, the indicator should be set and specified the details of the 

award or the performance clearly, such as, reward type, reward level, number of 

awards, etc. In the special case of transferring, those who take in charge of 

transferring should give priority to the care of seriously ill parents more than other 
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cases. Moreover, they should believe and act according to the opinion of the doctors 

as shown in the medical evidence.  

 2) For the states and problems of the criteria and methods for the transfer 

of government teacher and educational personnel of teacher position, the result 

revealed that referring to the period of filing a petition to transfer as a normal case 

may adjust to filing in August of every year since it was a time when vacant positions 

were known from retirement and should adjust the period of filing a request to two 

times a year and may change to being able to file a petition to more than one 

educational area to increase the opportunity of the successful transfer request. 

 In addition to the authority who take in charge of considering the transfer, it 

was found that there were problems with delays in considering the transfer, due to 

the consideration process was under the supervision of the provincial education 

board, but the data collector of the request for transfer of government teacher is the 

educational service area office. Therefore, resulting in longer periods of time and 

more steps to consider causing delays that the school will receive a transferring 

teacher or the school has a teacher and educational personnel of teacher position, 

that may not be able to catch up with the school semester.  The mentioned 

problem had the effect to cause the school to lack teacher and educational 

personnel of teacher position. Moreover, the existing teachers and education 

personnel of teacher position in the school had an increased workload. Therefore, 

the educational service area office or the teacher civil service and educational 

personnel board and the school administrators should consider and screen the 

transfer for making the duration of transferring faster. Consequently, the educational 

institutions may have teachers and educational personnel of teacher position that 

meet the needs of the school. 

 The following were suggestions and guidelines for developing criteria and 

methods for the transfer of teacher and educational personnel of teacher position. 

For the criteria and methods of transferring, the authority should specify the details 

of the indicators of the elements of award or the performance that clearly 

demonstrates the knowledge and ability, such as the type of award, reward level, 

number of awards, etc. 

 For all types of transferring, the authority who responsible for considering, 

should proceed fairly, transparently, impartial and adhere to the good governance. 
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Moreover, the educational service area office or OTEPC and the school administrators 

should play a role in considering the transfer for the faster operations. There should 

be a meeting of those involved in the consideration of the transfer and the school 

director should be involved in considering the transfer in or transfer out of teachers. 

In case of considering the type of transfer, it is found that the operation suggestions 

according to the criteria and procedures for the normal transferring, were to filing a 

request in August of every year. The time limit for filing a request should be adjusted 

to two times per year. The request should be submitted for more than one 

educational service area by focusing on transferring back to domicile. As for the 

suggestions of the special case transfer, the consideration of the special case transfer 

should pay more attention to the care of seriously ill parents than other cases. 

Moreover, it should believe and operate according to the opinion of the doctor as 

shown in the medical evidence. Furthermore, the consideration for transfer should 

operate in the same direction in all areas. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1. ความเปนมา 
 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เปนวิธีการหน่ึงในการบริหารงาน
บุคคล ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัด
อัตรากําลัง ที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพงานของสถานศึกษา การจัดขาราชการครูใหครบช้ัน 
ครบตามกลุมสาระการเรียนรู ที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เปนการแกปญหาการขาดแคลน
ขาราชการครู รวมถึงการสรางขวัญ กําลังใจในการทํางานใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ตองการยายกลับภูมิลําเนา หรืออยูรวมกับครอบครัว ซึ่งจากการดําเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 59 ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู จํานวน 4 ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่ 1 กําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 15  
ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 ใหใชกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงตามมาตรา  
38 ก.(1) (2) มาตรา 38 ข.(1) (2) (3) (7) และมาตรา 38 ค. แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยกําหนดองคประกอบที่สําคัญ คือ กรณีการยาย เหตุผลการยาย 
คุณสมบัติของผูขอยาย ระยะเวลาการดํารงตําแหนง และการประเมินศักยภาพ ครั้งที่ 2 กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่  
ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่  5 กรกฎาคม 2549 โดยใหยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.3/ว 15 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2548 เน่ืองจากไดมีการปรับแกไขในสวนของ การยายผูบริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหมีความ
เหมาะสมและเปนธรรม ครั้งที่ 3 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการเฉพาะ ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เน่ืองจาก ก.ค.ศ. ไดพิจารณา
เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู โดยให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดิมมากขึ้น เพ่ือที่จะ
สามารถพัฒนางานจนเกิดผลปรากฏที่ชัดเจน จึงมีมติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม และครั้งที่ 4  
ไดปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกครั้งหน่ึงตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24   
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560 เน่ืองจากไดมีคําสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และใหโอนอํานาจหนาที่ ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
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การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเปนอํานาจหนาที่
ของ กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ ซึ่งไดมีการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการดังกลาวมาระยะหน่ึง
แลว 

จากการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2560  
เปนตนมาน้ัน ซึ่งมีการบังคับใชหลักเกณฑดังกลาวมาเปนระยะเวลา 3 ป จึงเห็นวาควรดําเนินการ
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
รวมถึงแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกลาว เพ่ือสามารถใชผลจาก
การศึกษาเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ 
สภาพการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา และการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 

3. กรอบแนวคิดในการดาํเนินการวิจยั 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยาย

ขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงคร ู

- ประเภทการยาย 

- องคประกอบการพิจารณาการยาย 
ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู 
สภาพปญหาจากการดําเนนิงานการตาม

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู

- คุณสมบัติของผูขอยาย 

- ระยะเวลาการยื่นคํารอง 

- ระยะเวลาการพิจารณาการยาย 

- ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธี 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เปนการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Method Research) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) 
และวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) โดยผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัย
ตามลําดับดังน้ี 
 
 ขอบเขตดานเนื้อหา 

 1. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 
  - การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการครูที่เปนผูรับผล
จากการใชหลักเกณฑและวิธีการยาย จํานวน 386,129 คน (ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  - การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผู อํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 42,912 คน 
(ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
  - การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ขาราชการครูที่เปน
ผูรับผลจากการใชหลักเกณฑและวิธีการยาย ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane 
(1973; อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 
± 5% ทําใหไดจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 398 ตัวอยาง  
  การสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจในครั้งน้ีจะคํานึงถึงการเปนตัวแทนที่เหมาะสมของ
ประชากร โดยมีขนาดหรือจํานวนพอเหมาะ เกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด และมีความเช่ือถือได
มากที่สุด ทั้งน้ีการสุมตัวอยางตองมีความยืดหยุนได เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอมูลบางครั้งอาจเกิด
สถานการณที่จําเปนซึ่งไมสามารถเก็บขอมูลไดครบตามที่กําหนดไว ซึ่งอาจลดหรือเพ่ิมขนาดตัวอยาง 
หรือหาตัวอยางทดแทน ทั้งน้ีจะตองใหมีความสมดุลระหวางประสิทธิภาพกับความเช่ือถือได  
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เมื่อกําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมแลวดําเนินการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ที่เปนตัวแทนของกลุมประชากรทําใหไดกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูล 
เชิงปริมาณ จํานวน 418 ตัวอยาง 
  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดังกลาว จะทําใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด 
หลังจากน้ันจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใหไดตามจํานวนที่กําหนดไว  
  - การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  กลุมตัวอยางที่ ใชในการเก็บขอมูล คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนไมนอย
กวา 15 คน ที่ไดมาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

5. นิยามศัพท 
 ตําแหนงครู หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 กรณีการยาย หมายถึง การยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนงครู 

ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ขอ 2 การยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังน้ี การยายกรณีปกติ กรณีพิเศษ 

และกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 

 คุณสมบัติของผูขอยาย หมายถึง คุณสมบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูที่ประสงคขอยายตามกรณีการยาย  

 ระยะเวลาการย่ืนคํารอง หมายถึง ชวงเวลาในการย่ืนคํารองขอยายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ปละ 

1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกปเปนเวลา 15 วันทําการ 

 ระยะเวลาการพิจารณาการยาย หมายถึง ชวงเวลาในการพิจารณายายปละ 2 รอบ รอบที่ 1 

ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ในระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม  

 ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย หมายถึง ผูมีอํานาจหนาที่พิจารณาการยายตามหลักเกณฑ

และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ขอ 6 และ ขอ 7 

 การพิจารณาการยาย หมายถึง องคประกอบในการพิจารณาการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน 

ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ขอ 9 
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บทที่ 2 

การศึกษาเอกสาร 
 
 การวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑและวิธี 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารงานวิจัย 
ทั้งแนวคิด ทฤษฎี กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยาย 
 2. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคดิ ทฤษฎีเก่ียวกับการยาย 
 ความหมายของการยาย  
 ในวงราชการของไทยน้ันพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนไดกําหนดความหมาย
ของการโอนยายโดยแยกออกเปน 2 คําคือ การโอนและการยาย กลาวคือ การโอนหมายถึง  
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเปลี่ยนสังกัด (Interdepartmental) นอกจากน้ีตามกฎหมายระเบียบ
ขาราชการพลเรือนยังไดนําเอาการโอนและยาย (Interdepartmental) ไปผูกพันอยูกับการบรรจุและ
แตงต้ังโดยถือวา การโอนและการยายเปนสวนหน่ึงของการแตงต้ังดวย โดยใหไดรับเงินเดือนไมสูงกวา
ที่เคยไดรับในสังกัดเดิม สวนการยาย หมายถึง การสั่งใหขาราชการเปลี่ยนความรับผิดชอบจาก 
ที่ทําอยูในหนวยงาน หรือตําแหนงหน่ึงไปยังอีกหนวยงานหรืออีกตําแหนงหน่ึง ซึ่งยังคงมีฐานะใน 
ทางราชการเทาเดิมและยังอยูในสังกัดเดิม 
 ราชกิจจานุเบกษา (2551: 23-24) กลาวถึงการยายวา การยายตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 63 กลาววา การยาย การโอน หรือการเลื่อน
ขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในหรือตางกระทรวง
หรือกรม แลวแตกรณี ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. การโอนขาราชการพลเรือนสามัญจาก
กระทรวงหรือกรมหน่ึง ไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญในตางประเทศสังกัด 
อีกกระทรวงหรือกรมหน่ึง เปนการช่ัวคราวตามระยะเวลาที่กําหนด ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่ ก.พ. กําหนด การยายหรือการโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน
ระดับที่ตํ่ากวาเดิมจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากขาราชการพลเรือนสามัญผูน้ัน 
 ราชกิจจานุเบกษา (2547: 46) กลาวถึงการยายวา การยายตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 59 การยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือตาง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงคยายและผูรับยาย
แลวแตกรณี เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติแลวใหผูอํานาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุ
และแตงต้ังขาราชการผูน้ันตอไป การยายขาราชการพลเรือนสามัญเพ่ือไปบรรจุและแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก ก.ค.ศ. แตถาเปนการยาย
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ไปบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงซึ่ง ก.ค.ศ. ยังมิไดกําหนด จะกระทําไดเมื่อ ก.ค.ศ. กําหนดตําแหนง
แลว ดังน้ัน ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ ว 8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549) ไดใหความหมายการยายไว
วา การยาย หมายถึง การแตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปดํารงตําแหนงวาง 
การยายสับเปลี่ยน การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงาน
การศึกษาหรือสวนราชการอ่ืน 
   
 หลกัการยายขาราชการ 
 การยายขาราชการ อุทัย หิรัญโต และมนตรี เจนวิทยการ (อางในสมดุล ดีรัมย 2544:  
14-15 ) กลาวถึงหลักการยายขาราชการวาควรอาศัยหลักการดังน้ี 
  1. การยายขาราชการภายในองคกรหรือหนวยงาน หรือการยายไปดํารงตําแหนง 
ใน หนวยงานอ่ืนควรจะตองพิจารณาใหถองแทกอนวา เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับองคกร  
หรือหนวยงานที่จะไปดํารงตําแหนงน้ันหรือไม เพราะถายายไปไมเหมาะสมแลวจะเกิดความเสียหาย
แกราชการและตัวขาราชการเอง  
  2. การยายควรใหความเปนธรรมเสมอหนากัน โดยพยายามสับเปลี่ยนกันบาง 
ในระหวางผูที่อยูในทองที่ ที่เจริญกับทองที่กันดาร ทั้งน้ีเพ่ือกําจัดคําครหาวาเลือกที่รักมักที่ชัง 
  3. วิธีการยายควรมีความยืดหยุน การใชวิธีใดวิธีหน่ึงยอมไมเปนผลดีเสมอไป 
  4. การยายควรพิจารณาภูมิหลักของผูน้ัน ในเรื่อง วัฒนธรรม ขนบ ประเพณี ภาษาพูด 
สภาพครอบครัวและอ่ืน ๆ  
  5. ควรถามความสมัครใจ ถาพอจะทําได 
 สําหรับภิญโญ สาธร (สมดุล ดีรัมย. 2544: 15) ไดกลาวถึงสิ่งที่ควรพิจารณาแกไขใน 
การยาย และเสนอควรจะมีหลักการเพ่ิมเติมดังตอไปน้ี 
  1. ยายเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณเพ่ือใหเกิดสมรรณภาพในการปฏิบัติงานและเปนลูทาง
ในการเลื่อนตําแหนงสูง ๆ ขึ้นไป 
  2. ยายเพ่ือถายเทบุคคลไมใหผูกพันกับทองถิ่นมากเกินไปอันอาจจะกอใหเกิดความไมยุติธรรม 
ในสังกัด เน่ืองจากความเปนกันเองใหผลเสียทางราชการได สําหรับงานบางชนิดเชน งานสรรพกร 
ศุลกากร งานปราบปราม งานเกี่ยวกับความยุติธรรม เปนตน  
  3. ไมควรใหมีการยายลงโทษใหไปอยูในทองถิ่นกันดาร ถาจําเปนควรยายเขาประจํา
กรม กอง หรือจังหวัด 
  4. การยายไปยังถิ่นกันดาร ควรถือเปนความดีความชอบ เพ่ือจะไดคนดีไปพัฒนา หรือ
ยกระดับถิ่นกันดารน้ันใหสูงขึ้น  
  5. การยายควรพิจารณายายปละ 1 ครั้ง เทาน้ัน ควรออกคําสั่งยายในตนเดือน 
เมษายนทุกสวนราชการ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องการศึกษาของเด็กในปกครอง เวนแต 
จะมีเหตุอันหลีกเลี่ยงไมได 
  6. ยายเพ่ือแกไขสถานการณในกรณีที่บุคลากรไมเหมาะสมกับงานหรือเกิดการขัดแยงกัน
ในสวนราชการ 



9 

 นอกจากน้ี กุลธน ธนาพงศธร (สมดุล ดีรัมย  2544:15-16) ยังเสนอหลักเกณฑ 
ซึ่งสอดคลองเหมาะสมและใกลเคียงกัน เพ่ือใหการโอนยายกอใหเกิดประโยชน หรือผลดีตอองคกร
อยางแทจริง องคกรตางๆ ควรกําหนด นโยบายและหลักเกณฑการยาย ดังตอไปน้ี 
  1. หลักคุณสมบัติและความเหมาะสม การยาย ควรยึดหลักการพิจารณาใหละเอียด
รอบคอบวาบุคคลมีคุณสมบัติอยางใด ภูมิหลังดานตางๆ และการยายกอใหเกิดผลดีผลเสียตอองคกร
อยางไรบาง 
  2. หลักความยุติธรรม การยาย ควรคํานึงถึงความยุติธรรม ความเสมอภาคกัน 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดขอครหานินทา หรือบ่ันทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของบุคคลอ่ืน 
  3. หลักความยืดหยุน เน่ืองจากสภาพแวดลอม และเหตุการณตางๆ ของบานเมืองม ี
การเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังน้ันหลักเกณฑควรจะมีความยืดหยุนใหเขากับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ 
  4. หลักความสมัครใจ เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาตาง ๆ ขึ้นภายหลัง จึงควรสอบถาม
ความสมัครใจในการยายกอนที่จะมีคําสั่งเพ่ือใหบุคคลไดทราบเรื่องกอนลวงหนาและเพ่ือองคกร 
ไดทราบความเต็มใจพึงพอใจของบุคคลน้ัน  
  5. หลักจําแนกและจัดลําดับหนวยงานในสังกัด ในกรณีองคกรมีหนวยงานยอย  
ควรจําแนกหนวยงานแลวจัดลําดับขึ้นโดยคํานึงถึงปจจัยดานตาง ๆ เชน ระดับความเจริญของทองถิ่น
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การคมนาคมเปนตน เมื่อจะมีการยายก็ยายตามลําดับที่กําหนดไว 
  6. หลักกําหนดระยะเวลาที่แนนอน เพ่ือใหการยายมีหลักเกณฑแนนอนและเปนผลดี 
ตอองคกร ควรมีการกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรไวอยางชัดเจน เมื่อครบกําหนด 
จึงใหมีการโอนยาย 
  7. หลักความประหยัด การยายมีความจําเปนตองเสียคาใชจายในการเดินทาง การยาย
ไปสถานที่ที่อยูหางไกลก็ยอมเสียคาใชจายมากขึ้นเพ่ือความประหยัดควรคํานึงถึงเรื่องน้ี 
  
 จาก พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 29 
กําหนดการดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติและ 
การคุมครองสิทธิอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม เพราะเหตุแหง 
ความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น 
ที่ไมตรงกันในเรื่องอ่ืน ๆ จะกระทํามิได 
 
 นอกจากน้ีการบริหารงานภาครัฐยังตองยึดหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE)  
ซึ่งหมายถึง แนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือใหสังคมของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและ 
ภาคประชาชน สามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข และต้ังอยูในความถูกตองเปนธรรมตามหลักพ้ืนฐาน
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก 
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 1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยถือวาเปนการ ปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรือ
อํานาจของตัวบุคคล จะตองคํานึงถึงความเปนธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุมและ 
รวดเร็วดวย 
 2. หลักคุณธรรม (Morality) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกตอง ดีงาม  
การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเองไปพรอมกัน เพ่ือใหบุคลากรมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน  
มีระเบียบ วินัย ประกอบอาชีพสุจริต เปนนิสัยประจําชาติ 
 3. หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความโปรงใส หมายถึง ความโปรงใส  
พอเทียบไดวามีความหมาย ตรงขาม หรือเกือบตรงขาม กับการทุจริต คอรรัปช่ัน โดยที่เรื่องทุจริต 
คอรรัปช่ัน ใหมีความหมายในเชิงลบ และความนาสะพรึงกลัวแฝงอยูความโปรงใสเปนคําศัพท 
ที่ใหแงมุมในเชิงบวก และใหความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกและ
เขาใจงาย และมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองอยางชัดเจน 
 4. หลักการมีสวนรวม (Participation) หลักการมีสวนรวม หมายถึง การใหโอกาส 
ใหบุคลากรหรือผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจใน 
เรื่องตาง ๆ เชน เปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล  
ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ 
 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนัก 
ในสิทธิและหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาการบริหารจัดการ  
การกระตือรือรนในการแกปญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกตาง รวมทั้งความกลาที่จะยอมรับ
ผลดีและผลเสียจากกระทําของตนเอง 
 6. หลักความคุมคา (Cost – effectiveness or Economy) หลักความคุมคา หมายถึง 
การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคให
บุคลากรมีความประหยัด ใชวัสดุอุปกรณอยางคุมคา และรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณย่ังยืน 
 

2. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มาตรา 59 กําหนดวา การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูใดไปดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาอ่ืนภายในสวนราชการหรือภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือตางเขตพ้ืนที่การศึกษาตองไดรับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ต้ัง ของผูประสงคยายและผูรับยาย แลวแตกรณี และใหสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.  
ต้ังดวย และเมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ต้ัง พิจารณาอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจ
ตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแตงต้ังผูน้ันตอไป 
 โดยในมาตรา 59 ยังระบุในวรรคทายวา หลักเกณฑ และวิธีการยายใหเปนไปตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด ซึ่ง ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี  
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 1. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว15 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 (ถูกยกเลิกโดย หนังสือ สํานักงาน 
ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549) 
 2. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 (การยายตําแหนงครูสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถูกยกเลิกโดย หนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว16  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558) 
 3. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว16  
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (ถูกยกเลิกโดย หนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว24 ลงวันที่ 
28 ธันวาคม 2559) 
 4. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เปนการแกไขอํานาจหนาที่ของ  
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กศจ. 
 5. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว24  
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
 จากลําดับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถระบุรายละเอียดหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ดังน้ี  
 
 1. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว15 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 โดยที่มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 กําหนดวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังน้ัน ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไว ดังน้ี 
 หลักเกณฑ 
 1. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ีใหใชกับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงตามมาตรา 38 ก. (1) (2) มาตรา 38 ข. (1) (2) (3) (7) และ
มาตรา 38 ค. แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
 2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 กรณี ดังน้ี 
  2.1 การยายกรณีปกติ ไดแก 
   2.1.1 การยายเพ่ืออยูรวมกับคูสมรส 
               2.1.2 การยายเพ่ือดูแลบิดามารดา 
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               2.1.3 การยายกลับภูมิลําเนา 
            2.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก 
               2.2.1 การยายติดตามคูสมรส 
               2.2.2 การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง 
               2.2.3 การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต 
               2.2.4 การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
            2.3 การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ ไดแก 
               2.3.1 การยายเพ่ือแกปญหาบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
               2.3.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
          3. การยาย หมายถึง การแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหดํารงตําแหนงวาง 
การยายสับเปลี่ยน และการยายตัดโอนตําแหนงและอัตารเงินเดือน ไปดํารงตําแหนงเดิมในหนวยงาน
การศึกษาหรือสวนราชการอ่ืน 
 3.1 การยายไปดํารงตําแหนงวาง หมายถึง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวางซึ่งมีอัตรา
เงินเดือน และใหรวมถึงการยายสับเปลี่ยนตัวบุคคลกับอัตราวางดวย 
 3.2 การยายสับเปลี่ยน หมายถึง การยายสับเปลี่ยนระหวางบุคคลกับบุคคล 
 3.3 การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน หมายถึง การตัดโอนตําแหนงและอัตรา
เงินเดือนตามตัวบุคคลจากหนวยงานการศึกษาเดิม ไปกําหนดในหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
          4. คุณสมบัติของผูยาย 
  4.1 การยายกรณีปกติ 
         4.1.1 ไมอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
         4.1.2 ดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน ไมนอยกวา 12 เดือนนับถึงวันที่ 
31 ตุลาคม ของปที่ขอยาย 
         4.1.3 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
         4.1.4 กรณีการยายสับเปลี่ยนตองเปนผูที่มีอายุราชการเหลือไมนอยกวา 12 เดือน 
นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุราชการ 
  4.2 การยายกรณีพิเศษ 
         4.2.1 การยายติดตามคูสมรส 
     (1) ไมอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอม
และพัฒนาอยางเขม 
     (2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจําสวนราชการพนักงานของรัฐที่
เรียกช่ืออยางอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งจดทะเบียนสมรสกอนวันที่คูสมรสไดรับแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน 
   4.2.2 การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง 
     เปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานานและแพทย
แผนปจจุบันในทองถิ่น ไมสามารถรักษาไดซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
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      4.2.3 การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต 
     เปนผูประสบปญหาถูกคุมคาม ปองราย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน 
และผูบังคับบัญชาช้ันตนใหคํารับรอง 
      4.2.4 การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
     (1) ผูขอยายเปนบุตรคนเดียวหรือมีบุตรซึ่งเหลืออยูคนเดียวของบิดา มารดา 
หรือเปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรงหรือเปนโรครายแรง 
     (2) บิดา มารดาหรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรงตองรักษา
ตอเน่ืองเปนเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
  4.3 การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
   กรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของผูที่ทางราชการประสงคจะยายให  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
 5. หลักเกณฑการพิจารณา  
  5.1 การยายกรณีปกติ ใหพิจารณาจากองคประกอบ ตอไปน้ี 
   5.1.1 ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิหรือวิชาเอกตามที่หนวยงาน
การศึกษาตองการ 
   5.1.2 ผลการปฏิบัติงาน 
   5.1.3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   5.1.4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 
   5.1.5 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
            5.1.6 สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
            5.1.7 เหตุผลการขอยาย 
            5.1.8 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดองคประกอบอ่ืนเพ่ิมเติมได  
   ทั้งน้ี ใหกําหนดรายละเอียด และจัดลําดับความสําคัญไดตามความเหมาะสม 
  5.2 การยายกรณีพิเศษ 
             ให อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา กําหนดแนวทางการพิจารณา โดยใหคํานึงถึงเหตุผล 
ความจําเปน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ 
  5.3 การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
             5.3.1 การยายเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
                    กรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 
และมีความจําเปนตองยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนการแกปญหาน้ัน  
การพิจารณายายใหคํานึงถึงความความเหมาะสม ประโยชนของขาราชการ และความเปนธรรม 
แกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
            5.3.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
                 กรณีที่หนวยงานการศึกษามีความจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ ใหพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสมเปนพิเศษตรงตามความตองการ  
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 6. หนวยงานการศึกษาที่จะรับยาย ตองมีอัตรากําลังไมเกินเกณฑอัตรากําลังหรือ 
กรอบอัตรากําลังหรือกรอบอัตรา ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทั้งน้ี การคิดคํานวนอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวนอัตรากําลังที่ ก.ค. กําหนดไว
เดิมมาใชโดยอนุโลมจนกวา ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
              7. คํารองขอยายใหใชพิจารณายายไดตลอดทั้งปงบประมาณ หากสิ้นปงบประมาณน้ัน ๆ 
คํารองขอใดไมไดรับพิจารณาอนุมัติ ใหถือวาคํารองดังกลาวเปนอันยกเลิก และใหย่ืนคํารองขอใหม 
ในปงบประมาณตอไป 
              8. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
 
วิธีการ 
 1. การยายกรณีปกติ และกรณีพิเศษ 
       1.1 ใหผูประสงคขอยายยื่นคํารองขอยาย ตามแบบและระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังน้ี 
                1.1.1 การยายกรณีปกติ ใหย่ืนคํารองขอยายไดปงบประมาณละ 1 ครั้ง ในระหวาง
วันที่ 16-31 ตุลาคม ของแตละป 
   1.1.2 การยายกรณีพิเศษใหย่ืนคํารองขอยายได เมื่อมีคุณสมบัติที่จะยายกรณีพิเศษ 
สําหรับการยายติดตามคูสมรส ตองขอยายภายใน 1 ป นับต้ังแตคูสมรสไดรับการแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงใหม 
                  1.1.3 การยายไปสวนราชการอ่ืนใหย่ืนคํารองขอยายไดตลอดทั้งป 
  1.2 ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็น และสงคํารองขอยายใหสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือดําเนินการ 
          1.3 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิใชตําแหนงผูบริหารของ 
หนวยการศึกษาไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราช ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
สวนราชการของผูประสงคขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ 
ที่รับยายเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
  1.4 การยายผูบริหารของหนวยงานการศึกษาไปตางเขตพ้ืนที่ การศึกษาหรือ 
สวนราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงคขอยายใหความเห็นชอบและประสานงานไป
ยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
  1.5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ แลวแตกรณี ต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือกลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  1.6 การศึกษาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงใน
หนวยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน
พิจารณาอนุมัติ 
   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดไปดํารงตําแหนงตาง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยายพิจารณาอนุมัติ 
   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษให  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยายเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
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   ใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่รับยายสั่ง
บรรจุและแตงต้ังขาราชการผูน้ันตอไป และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 
  1.7 เมื่อออกคําสั่งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน
นับต้ังแตวันออกคําสั่ง 
 2. การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการใหดําเนินตามวิธีการยายกรณีปกติ และการยาย
กรณีพิเศษ ต้ังแตขอ 1.5-1.7  
 กรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการน้ี ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
 2. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.3/ว8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  หลักเกณฑ 
  1. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาน้ีใหใชกับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ก. (1) (2) มาตรา 38 ข. (1) (2) (3) (7) และ
มาตรา 38 ค. (1) (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
  2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 กรณี ดังน้ี 
   2.1 การยายกรณีปกติ ไดแก 
    2.1.1 การยายเพ่ืออยูรวมกับคูสมรส 
    2.1.2 การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา 
    2.1.3 การยายกลับภูมิลําเนา 
   2.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก 
    2.2.1 การยายติดตามคูสมรส 
    2.2.2 การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรง 
    2.2.3 การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิต 
    2.2.4 การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
   2.3 การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
    2.3.1 การยายเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
    2.3.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3. การยาย หมายถึง การแตงต้ังใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารง
ตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยน การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนไปดํารงตําแหนงเดิมใน
หนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการอ่ืน 
   3.1 การยายไปดํารงตําแหนงวาง หมายถึง การแตงต้ังใหดํารงตําแหนงวาง ซึ่งมี
อัตราเงินเดือน และใหรวมถึงการยายสับเปลี่ยนตัวบุคคลกับอัตราวางดวย 
   3.2 การยายสับเปลี่ยน หมายถึง การยายสับเปลี่ยนระหวางบุคคลกับบุคคล 
   3.3 การยายตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน หมายถึง การตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือนตามตัวบุคคลจากหนวยงานการศึกษาเดิม ไปกําหนดในหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
  4. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง อ.ก.ค.ศ.สวนราชการที่ ก.ค.ศ. ต้ังดวย 
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  5. คุณสมบัติของผูยาย 
   5.1 การยายกรณีปกติ 
    5.1.1 ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
    5.1.2 ดํารงตําแหนงในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน ไมนอยกวา 12 เดือนนับถึง
วันที่ยื่นคําขอ 
    5.1.3 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
    5.1.4 กรณีการยายสับเปลี่ยนตองเปนผูที่มีอายุราชการเหลือไมนอยกวา 12 เดือน 
นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุราชการ 
   5.2 การยายกรณีพิเศษ 
    5.2.1 การยายติดตามคูสมรส 
     (1) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
     (2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจําสวนราชการ พนักงานของรัฐ 
ที่เรียกช่ืออยางอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนสมรสกอนวันที่คูสมรสไดรับแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน 
    5.2.2 การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรงเปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง  
ตองรักษาตอเน่ืองเปนเวลานานและแพทยแผนปจจุบันในทองถิ่นไมสามารถรักษาได ซึ่งมีหลักฐาน
ทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
    5.2.3 การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิตเปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม  
ปองราย โดยมีหลักฐานทางราชการยืนยัน และผูบังคับบัญชาช้ันตนใหคํารับรอง 
    5.2.4 การยายเพ่ือดูและบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
     (1) ผูขอยายเปนบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยูคนเดียวของบิดามารดา หรือ
เปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง 
     (2) บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรงตองรักษา
ตอเน่ืองเปนเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
   5.3 การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการกรณีที่มีความจําเปนตองกําหนด
คุณสมบัติของผูที่ทางราชการประสงคจะใหยาย ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาไดตาม 
ความเหมาะสม 
  6. หลักเกณฑการพิจารณา 
   6.1 การยายกรณีปกติ ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังตอไปน้ี 
    6.1.1 ความรู ความสามารถ ประสบการณ คุณวุฒิหรือวิชาเอกตามที่หนวยงาน
การศึกษาตองการ เชน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปแตงต้ังในหนวยงาน
การศึกษาที่เปดสอนในระดับชวงช้ันที่ 3-4 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปแตงต้ัง
ในหนวยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ หรือหนวยงานการศึกษาที่จัดการศึกษาสงเคราะห 
เปนตน 
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    6.1.2 ผลการปฏิบัติงาน 
    6.1.3 การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
    6.1.4 ความอาวุโสตามหลักราชการ 
    6.1.5 ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
    6.1.6 สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
    6.1.7 เหตุผลการขอยาย 
     สําหรับขอ 6.1.1-6.1.7 ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนดรายละเอียดได
ตามความเหมาะสม 
    6.1.8 สําหรับการยายผูบริหารสถานศึกษา ใหพิจารณาจากองคประกอบ
ดังตอไปน้ีดวย 
     (1) ประสบการณการบริหารสถานศึกษา ในแตละระดับชวงช้ัน โดยใหพิจารณา
ยายผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงต้ังในสถานศึกษาระดับชวงช้ันเดียวกัน หรือระดับชวงช้ันใกลเคียงกัน 
เชน การยายผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารระดับชวงช้ัน 1-2 ดวยกัน หรือ ระดับ
ชวงช้ัน 1-3 ดวยกัน หรือ ระดับชวงช้ัน 3-4 ดวยกัน หรือ การยายผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณการบริหารระดับชวงช้ัน 1-2 ไปแตงต้ังในสถานศึกษา ระดับชวงช้ัน 1-3 หรือ การยาย
ผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการบริหารระดับชวงช้ัน 1-3 ไปแตงต้ังในสถานศึกษาระดับ 
ชวงช้ัน 3-4 เปนตน 
     (2) สถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา  
ไปแตงต้ังในสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะดวยกัน เชน การยายผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียน 
ในโครงการตามพระราชดําริดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาเนนทางวิทยาศาสตรหรือ
คณิตศาสตรดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาสดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัด
การศึกษาสงเคราะหดวยกัน หรือ โรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือคนพิการดวยกัน เปนตน 
     (3) ขนาดของสถานศึกษา ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาไปแตงต้ังใน
สถานศึกษาขนาดเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน การยายผูบริหารสถานศึกษาไปแตงต้ังในสถานศึกษา
ขนาดเล็กดวยกัน หรือขนาดกลางดวยกัน หรือ ขนาดใหญดวยกัน หรือขนาดใหญพิเศษดวยกัน หรือ 
การยายผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ไปแตงต้ังในสถานศึกษาขนาดกลาง หรือ การยายผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดกลางไปแตงต้ังในสถานศึกษาขนาดใหญเปนตน  
     หากมีเหตุผลและความจําเปนตองแตงต้ังบุคคล ซึ่งไมเปนไปตามขอ (1) – (3) 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินศักยภาพของบุคคล ผลการปฏิบัติงานดานบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปนที่ปรากฏแกสถานศึกษาและชุมชน และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่จะขอรับแตงต้ังเพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณายายดวย 
   6.2 การยายกรณีพิเศษให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา กําหนดแนวทางการพิจารณา 
โดยใหคํานึงถึงเหตุผล ความจําเปนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ 
   6.3 การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
     6.3.1 การยายเพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษากรณีที่เกิด
ปญหาในหนวยงานการศึกษา ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ และมีความจําเปนตองยาย
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ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเปนการแกปญหาน้ัน การพิจารณายายใหคํานึงถึง 
ความเหมาะสม ประโยชนของทางราชการและความเปนธรรมแกขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาดวย 
     6.3.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษากรณีที่หนวยงานการศึกษามี 
ความจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ ใหพิจารณา
ยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณที่เหมาะสม
เปนพิเศษตรงตามความตองการ 
     สําหรับการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีเพ่ือประโยชนของ
ทางราชการ ใหนําองคประกอบการพิจารณา ขอ 6.1.1 และขอ 6.1.8 มาใชพิจารณาดวย 
  7. หนวยงานการศึกษาที่จะรับยาย ตองมีอัตรากําลังไมเกินเกณฑอัตรากําลังหรือ 
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งน้ี การคิดคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในหนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวณอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนดไวเดิม
มาใชโดยอนุโลมจนกวา ก.ค.ศ. จะกําหนดเปนอยางอ่ืน 
  8. กรณีตําแหนงวาง ใหคํานึงถึงสัดสวนของตําแหนงที่จะรับยาย กับที่จะบรรจุและ
แตงต้ังจากผูสอบแขงขันได หรือผูไดรับคัดเลือก ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ทั้งน้ีใหใชตําแหนงวาง
พิจารณารับยายกอนการบรรจุและแตงต้ังจากบัญชีผูสอบแขงขันได หรือบัญชีผูไดรับคัดเลือก 
  9. ใหนําคํารองของผูขอยายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ และตาง 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ พิจารณาในคราวเดียวกัน 
 
  วิธีการยาย 
  1. การยายกรณีปกติ  
   1.1 ใหผูประสงคขอยายย่ืนคํารองขอยาย ตามแบบและระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
ดังน้ี 
     1.1.1 การยายกรณีปกติ ใหย่ืนคํารองขอยายไดปละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในระหวาง
วันที่ 1-15 กุมภาพันธ และครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม ทั้งน้ี คํารองขอยายที่ย่ืนระหวาง
วันที่ 1-15 กุมภาพันธ ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ 31 กรกฎาคมของปเดียวกันและ คํารองขอยายที่
ย่ืนระหวางวันที่ 1-15 สิงหาคม ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป หากพน
กําหนดเวลาคํารองใดไมไดรับการพิจารณาอนุมั ติใหถือวาคํารองขอยายน้ันเปนอันยกเลิก  
หากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดประสงคยายใหย่ืนคํารองขอยายใหม 
     1.1.2 การยายกรณีพิเศษ ใหย่ืนคํารองขอยายไดเมื่อมีคุณสมบัติที่จะยายกรณี
พิเศษ สําหรับการยายติดตามคูสมรส ตองขอภายใน 1 ป นับแตวันที่คูสมรสไดรับคําสั่งแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงใหม 
     1.1.3 การยายไปสวนราชการอ่ืนใหย่ืนคํารองขอยายไดตลอดป 
   1.2 ใหผูบังคับบัญชาช้ันตนเสนอความเห็น และสงคํารองขอยายไปยังสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือดําเนินการ 
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   1.3 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมิใชตําแหนงผูบริหารของ
หนวยงานการศึกษาไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
สวนราชการของผูประสงคขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ
ที่รับยายเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
   1.4 การยายผูบริหารของหนวยงานการศึกษาไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ 
สวนราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงคขอยายใหความเห็นชอบและประสานงาน 
ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 
   1.5 ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการแลวแตกรณีต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือกลั่นกรองกอนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1.6 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงใน
หนวยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสวนราชการ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน
พิจารณาอนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูใดไปดํารงตําแหนงตางเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสวนราชการให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยายพิจารณาอนุมัติการยายขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยาย
เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาอนุมัติใหผูมีอํานาจตามมาตรา 53 ของหนวยงานการศึกษาหรือสวนราชการที่
รับยายสั่งบรรจุและแตงต้ังขาราชการผูน้ันตอไป และแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 
   1.7 เมื่อออกคําสั่งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 
7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
  2. การยายกรณีพิเศษ 
   2.1 การยายติดตามคูสมรส 
    (1) ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม 
    (2) คูสมรสตองเปนขาราชการ ลูกจางประจําสวนราชการ พนักงานของรัฐที่
เรียกช่ืออยางอ่ืน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจดทะเบียนสมรสกอนวันที่คูสมรสไดรับแตงต้ังไปดํารง
ตําแหนงใหม และตองอาศัยอยูดวยกัน 
   2.2 การยายเน่ืองจากเจ็บปวยรายแรงเปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง ตองรักษา
ตอเน่ืองเปนเวลานานและแพทยแผนปจจุบันในทองถิ่นไมสามารถรักษาได ซึ่งมีหลักฐานทาง
การแพทยแผนปจจุบันรับรอง 
   2.3 การยายเน่ืองจากถูกคุกคามตอชีวิตเปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม ปองราย โดย
มีหลักฐานทางราชการยืนยัน และบังคับบัญชาช้ันตนใหคํารับรอง 
   2.4 การยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
    (1) ผูขอยายเปนบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยูคนเดียวของบิดามารดา หรือ
เปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง 
    (2) บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรงตองรักษา
ตอเน่ืองเปนเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรองการยายกรณีพิเศษ ใหย่ืนคํารอง
ขอยายไดเมื่อมีคุณสมบัติที่จะยายกรณีพิเศษสําหรับการยายติดตามคูสมรส ตองขอภายใน 1 ป นับแต
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วันที่คูสมรสไดรับคําสั่งแตงต้ังไปดํารงตําแหนงใหม การยายเพ่ือประโยชนของทางราชการ กรณีที่มี
ความจําเปนตองกําหนดคุณสมบัติของผูที่ทางราชการประสงคจะใหยาย ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาไดตามความเหมาะสม 
 3. การยายกรณีเพ่ือประโยชนของทางราชการใหดําเนินการตามวิธีการยายกรณี ปกติและ
การยายกรณีพิเศษ ต้ังแตขอ 1.5 - 1.7  
    กรณีที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการน้ี ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
 3. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.4/ว16 
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 โดยที่มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2557 และที่แกไขเพ่ิมเติม กําหนดวา การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการ ก.ค.ศ. กําหนด 
 ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังตอไปน้ี 
 1. “การยาย” หมายถึง การแตงต้ังขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตําแหนงครู
ใหดํารงตําแหนงเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเปนการยายไปดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนกับ
ตําแหนงที่มีคนครอง หรือการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 
 2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังน้ี 
     2.1 การยายกรณีปกติ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย 
     2.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย เน่ืองจาก ติดตามคูสมรส 
เจ็บปวยรายแรง ถูกคุกคามตอชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา หรือบุตร ซึ่งเจ็บปวยรายแรงหรือทุพพลภาพ 
      2.3 การยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ไดแก การยาย
เพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพ่ือเกลี่ย
อัตรากําลังของสถานศึกษา 
 3. คุณสมบัติของผูขอยายกรณีปกติ 
     3.1 ไดปฏิบัติงานในตําแหนงครูในสถานศึกษาปจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 24 
เดือนนับถึงวันที่ย่ืนคําขอ 
     3.2 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
     3.3 การยายสับเปลี่ยนกับตําแหนงที่มีคนครอง ในวันที่ย่ืนคํารองขอยายตองมีอายุ
ราชการเหลือไมนอยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุราชการ 
 4. ใหผูประสงคขอยาย ย่ืนคํารองขอยายตามแบบคํารองขอยายที่ ก.ค.ส. กําหนดไดปละ  
1 ครั้งในเดือนมกราคม ของทุกป โดยใหย่ืนคํารองขอยายไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว 
 5. คํารองขอยาย ใหใชสําหรับการพิจารณายายไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปเดียวกัน 
โดยปกติ ใหพิจารณายายปละสองครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน  
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เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ อาจพิจารณา 
การยายมากกวาสองครั้งก็ได 
 6. คํารองขอยายใดไมไดรับการพิจารณาใหยายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ใหถือวาคํารอง
น้ันเปนอันยกเลิก ทั้งน้ี ผูยื่นคํารองขอยายไมจําเปนตองไดยายเสมอไป 
 7. ให ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย ประกอบดวย  
รองผูอํานวยการสํานักงานพ้ืนที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย หรือผูที่ผูอํานวยการสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษมอบหมาย แลวแตกรณี เปนประธาน และผูมีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 
6 คนเปนกรรมการ โดยใหผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลหรือหัวงานการเจาหนาที่ แลวแตกรณี
เปนเลขานุการ ทั้งน้ี กรรมการดังกลาวตองไมเปนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน 
และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีเหตุซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง 
 8. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย พิจารณาจาก
องคประกอบ ดังน้ี 
    (1) ความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือวิชาเอก ตามความจําเปนของสถานศึกษา 
    (2) ลําดับสถานศึกษาที่ผูขอยายมีความประสงคจะยายไปปฏิบัติงาน 
    (3) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน 
    (4) สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน 
    (5) เหตุผลการขอยาย 
    (6) ความอาวุโสตามหลักราชการ 
    (7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ทั้งน้ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดี และคํานึงถึง
ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ 
    หาก อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา มีความเห็นตางไปจากความเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการยาย และคณะกรรมการสถานศึกษา ใหระบุเหตุผลใหชัดเจน 
 9. การยายกรณีพิเศษ 
    9.1 การยายกรณีพิเศษ ตองมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทยแผนปจจุบัน
แลวแตกรณี ตลอดจนความเห็นและคํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตนประกอบการพิจารณา 
    9.2 การยายกรณี พิ เศษ ผูขอยายย่ืนคํารองขอยายไดตลอดป  เมื่อคํารองไดรับ 
การพิจารณาผลเปนประการใดแลวถือเปนอันยุติ 
 10. การยายเพ่ือความความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 
    10.1 การยายเพ่ือแกปญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ใหคํานึงความเหมาะสม
ประโยชนของทางราชการ และความเปนธรรมแกผูน้ันดวย โดยตองปรากฏขอเท็จจริงวา หากใหผูน้ัน
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาน้ันตอไป จะเปนปญหาอุปสรรค และใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงกอน
ดําเนินการ 
    10.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีความรู ความสามารถ 
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ประสบการณ หรือวิชาเอกตรงตามความจําเปน ไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษาดังกลาวได โดย
นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย เพ่ือเสนอเหตุผลและความจําเปนตอ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่
การศึกษา ใหความเห็นชอบ 
    10.3 การยายเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังของสถานศึกษา กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นวาสถานศึกษาใดมีอัตรากําลังเกินกรอบอัตรากําลัง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเปนตําแหนงที่มีคนครองใหเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย และ อ.ก.ค.ศ.
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาการยายโดยตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนให เปนไปตาม 
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  ทั้งน้ี การยายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการยายที่จะพิจารณา โดยอาจพิจารณาจากคํารองขอยายหรือไมก็ได 
 11. การยายทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรับยายตองมีอัตรากําลังสายงานการสอน ไมเกิน
เกณฑอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตองนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการยายพิจารณา 
กอนนําเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาตอไป 
 12. การยายไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงค 
ขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยาย เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับแตวันที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดรับคํารองขอยาย 
 13. ใหคณะกรรมการกลั่นกรองการยายพิจารณาจัดลําดับผูย่ืนคํารองขอยาย พรอมเหตุผล
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะ
ไดรับเปนสําคัญ 
 14. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษา
ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกัน ให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาน้ันพิจารณาอนุมัติ 
     การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงตางเขตพ้ืนที่
การศึกษาให อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยายพิจารณาอนุมัติ 
     การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษให  
อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยายเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 
 15. อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดวย 
 16. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาและมีมติอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจออกคําสั่ง
บรรจุและแตงต้ังตามมาตรา 53 ออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ังและแจงใหผูเกี่ยวของทราบ รวมทั้ง 
สงสําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
     ทั้งน้ี ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหยาย รายงานตัว
เขาปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาแหงใหม ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง 
 17. กรณีที่ไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการน้ีได ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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 4. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เปนการแกไขอํานาจหนาที่ของ 
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ใหเปนอํานาจหนาที่ของ กศจ. 
  ตามที่ ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่  
ศธ. 0206.4/ว16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ตอมาไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมาย 
วาดวยระเบียบขาราชการครูและบุลากรทางการศึกษา และใหโอนอํานาจหนาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเปนอํานาจหนาที่ 
ของ กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ 
  ก.ค.ศ. พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ยกเวนสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ) มีความสอดคลอง 
กับบริบทการบริหารงานบุคคลของ กศจ. จึงมีมติดังน้ี  
  1. ใหยกเลิกความในขอ 7 ของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ. 0206.3/ว16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นอกน้ันคงเดิม 
   ทั้งน้ี บรรดาขอความในหลักเกณฑและวิธีการอางอิงคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การยายตามขอ 7 ใหหมายถึง อกศจ. ที่มีอํานาจและหนาที่เก่ียวกับการบรรจุ การแตงต้ัง และ 
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2. ในการพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในชวงเปลี่ยนผานใหดําเนินการตามแนวทางที่กําหนด
ไวในขอ2 ของหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว5 ลงวันที่ 10 มถิุนายน 2559 
 
 5.  หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
  การปรับหลักเกณฑและวิธีการครั้งน้ีเน่ืองจากไดมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และใหโอนอํานาจหนาที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเปนอํานาจหนาที่ของ กศจ. ของจังหวัดน้ัน ๆ  
  ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีความสอดคลองกับบริบทการบริหารงานบุคคลในปจจุบัน เปนไปดวยความเรียบรอยและ 
มีประสิทธิภาพ ก.ค.ศ. จึงยกเลิกหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.  
ที่ศธ 0206.4/ว 16 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และใหใชหลักเกณฑและวิธีการฯ ดังตอไปน้ี 
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1.  “การยาย” หมายถึง การแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู              
ใหดํารงตําแหนงเดิมในสถานศึกษาอ่ืน ซึ่งอาจเปนการยายไปดํารงตําแหนงวาง การยายสับเปลี่ยนกับ
ตําแหนงที่มีคนครอง หรือการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน 

2. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังน้ี 
2.1 การยายกรณีปกติ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย 
2.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย เน่ืองจากติดตามคูสมรส 

เจ็บปวยรายแรง ถูกคุกคามตอชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บปวยรายแรงหรือ 
ทุพพลภาพ 

2.3 การยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ไดแก การยาย 
เพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลัง
ของสถานศึกษา 

3. คุณสมบัติของผูขอยายกรณีปกติ 
3.1 ไดปฏิบัติงานในตําแหนงครูในสถานศึกษาปจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 24 

เดือนนับถึงวันสุดทายที่กําหนดใหย่ืนคํารองขอยาย 
3.2 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา 
3.3 การยายสับเปลี่ยนกับตําแหนงที่มีคนครอง ในวันที่ย่ืนคํารองขอยายตองมีอายุ

ราชการเหลือไมนอยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุราชการ 
4. ใหผูประสงคขอยาย ย่ืนคํารองขอยายตามแบบคํารองขอยายที่ ก.ค.ศ. กําหนดไดปละ  

1 ครั้งในเดือนมกราคมของทุกป เปนเวลา 15 วันทําการ พรอมกันตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ทั้งน้ี ใหย่ืนคํารองขอยายไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว 

5.  คํารองขอยาย ใหใชสําหรับการพิจารณายายไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปเดียวกัน 
โดยใหพิจารณายายไดปละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 
ในระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม ทั้งน้ี ในแตละรอบการยายอาจมีการพิจารณายายมากกวา 
หน่ึงครั้งก็ได 

6.  คํารองขอยายใดไมไดรับการพิจารณาใหยายภายในวันที่ 31 ธันวาคม ใหถือวาคํารอง
น้ันเปนอันยกเลิก ทั้งน้ี ผูยื่นคํารองขอยายไมจําเปนตองไดยายเสมอไป 

7.  การพิจารณาการยายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให อกศจ. เปนผูพิจารณา
กลั่นกรองการยาย สําหรับสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย ประกอบดวย ผูที่ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษมอบหมาย เปนประธาน และผูมีความรูความสามารถเหมาะสม จํานวน 6 คน เปนกรรมการ 
หัวหนางานการเจาหนาที่ เปนเลขานุการ ทั้งน้ี กรรมการดังกลาวตองไมเปนอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. 
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และไมเปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือมีเหตุซึ่งมีสภาพรายแรงอันอาจ
ทําใหการพิจารณาไมเปนกลาง 

8.  ให กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย แลวแตกรณี พิจารณาการยาย
จากองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดตามขอ 9 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปนสําคัญ หาก กศจ. มีความเห็นตางไปจากความเห็น
ของ อกศจ. และคณะกรรมการสถานศึกษา ใหระบุเหตุผลใหชัดเจน 

สําหรับการพิจารณาการยายของ กศจ. ใหพิจารณาการยายพรอมกันทุกเขตพ้ืนที่
การศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 

9. การพิจารณาการยายตามขอ 8 ใหพิจารณาจากองคประกอบ ดังน้ี 
(1) ความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือวิชาเอก ตามความจําเปนของสถานศึกษา 
(2) ลําดับสถานศึกษาที่ผูขอยายมีความประสงคจะยายไปปฏิบัติงาน 
(3) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน 
(4) สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน 
(5) เหตุผลการขอยาย 
(6) ความอาวุโสตามหลักราชการ 
(7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผู พิจารณากําหนด

รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนดดังกลาว ซึ่งตองมีรายละเอียด
เก่ียวกับคําอธิบายองคประกอบการประเมิน รายละเอียดตัวช้ีวัดในแตละองคประกอบ เกณฑการให
คะแนน และอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให กศจ. อกศจ. หรือคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย 
แลวแตกรณี สามารถนําไปใชในการพิจารณาการยายไดอยางชัดเจน เปนมาตรฐานเดียวกัน 

10.  การยายกรณีพิเศษ 
10.1 การยายกรณีพิเศษ ตองมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทยแผน

ปจจุบัน แลวแตกรณี ตลอดจนความเห็นและคํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตนประกอบการพิจารณา 
10.2 การยายกรณี พิเศษ ผูขอยายย่ืนคํารองขอยายไดตลอดป เมื่อคํารองไดรับ 

การพิจารณาผลเปนประการใดแลวถือเปนอันยุติ  
11.  การยายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 

11.1 การยายเพ่ือแกปญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ใหคํานึงความเหมาะสม 
ประโยชนของทางราชการและความเปนธรรมแกผูน้ันดวย โดยตองปรากฏขอเท็จจริงวา หากใหผูน้ัน
ปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาน้ันตอไป จะเปนปญหาอุปสรรค และใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงกอน
ดําเนินการ 

11.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ พิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ หรือวิชาเอก ตรงตามความจําเปนไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษาดังกลาวได โดย
นําเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอเหตุผลและความจําเปนตอ กศจ. เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

11.3 การยายเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังของสถานศึกษา กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นวาสถานศึกษาใดมีอัตรากําลังเกิน 
กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเปนตําแหนงที่มีคนครอง ใหเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองและเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตรา
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เงินเดือนใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหนํานโยบายและเง่ือนไขของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการพิจารณาดวย  ทั้งน้ี นโยบายและเง่ือนไขดังกลาว
ตองไมขัดหรือแยงกับนโยบายและหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

ทั้งน้ี การยายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ใหอยูในดุลยพินิจ
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่จะพิจารณานําเสนอ อกศจ.
เพ่ือพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอ กศจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยอาจพิจารณาจากคํารอง 
ขอยายหรือไมก็ได 

12. การยายทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรับยายตองมีอัตรากําลังสายงานการสอน ไมเกิน
เกณฑอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตองนําเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ กศจ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

13. การยายไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงค 
ขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยาย เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

14. ใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานแจงปฏิทินการดําเนินการยายในแตละ
ป รวมทั้งรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามขอ 9 ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. ทราบในเดือนธันวาคมกอนการย่ืน
คํารอง ขอยาย เพ่ือรายงาน ก.ค.ศ. ทราบตอไป 

15. ให อกศจ. พิจารณากลั่นกรองและจัดลําดับผูย่ืนคํารองขอยาย พรอมเหตุผล โดยยึด            
หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปน
สําคัญ 

16. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษา
ภายในจังหวัดเดียวกัน ให กศจ. น้ันพิจารณาอนุมัติ 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษา 
ในจังหวัดอ่ืน ให กศจ. ที่รับยายพิจารณาอนุมัติ 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ให 
กศจ.ที่รับยายเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

17. กศจ. ใหหมายถึง อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และ อกศจ. ให
หมายถึงคณะกรรมการกลั่นกรองการยายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดวย 

18. เมื่อ กศจ. พิจารณาและมีมติอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
ตามมาตรา 53 ออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ังและแจงใหผูเก่ียวของทราบ รวมทั้งสงสําเนาคําสั่งจํานวนอยางละ  
1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 7 วัน นับแต 
วันออกคําสั่ง 

ทั้งน้ี ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพิจารณาใหยาย 
รายงานตัว เขาปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาแหงใหม ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง 

19. กรณีที่ไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการน้ีได ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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ทั้งน้ี ในการพิจารณาการยายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได
กําหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองคประกอบการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ป พ.ศ. 2561 
  20. กศจ. มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการยายดังน้ี 
   - กําหนดสัดสวนของจํานวนตําแหนงวางที่จะใชรับยาย และที่จะใชบรรจุและแตงต้ัง 
   - ใหความเห็นชอบการประกาศรายช่ือสถานศึกษาที่ตองมีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
   - ใหความเห็นชอบรายละเอียดในการประเมินศักยภาพของผูขอยายตาม
องคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทําเปนประกาศ (ตามขอ 1-3 
ตองดําเนินการกอนการยื่นคํารองขอยายประจําป) 
   - ใหความเห็นชอบกรณีมีคํารองขอยายไปดํารงตําแหนงตางเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - มอบหมายกรรมการใน กศจ. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้ังเปน
คณะกรรมการกลั่นกรองการยาย 
   - พิจารณารับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอยายมาดํารง
ตําแหนงในสถานศึกษาซึ่งต้ังอยูในจังหวัดน้ัน โดยพิจารณาจากองคประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด และนํา
ความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย และคณะกรรมการสถานศึกษามาประกอบการพิจารณา
ยาย โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ หาก กศจ. มีความเห็นตางไปจากความเห็น
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการยาย ใหระบุเหตุผลใหชัดเจน 
   - การยายทุกกรณี หาก กศจ. พิจารณาเห็นควรใหยายโดยการตัดโอนตําแหนงและ
อัตราเงินเดือน อํานาจพิจารณาตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวไปกําหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากําลังตํ่ากวาเกณฑได ตามหลักเกณฑและวิธีการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ ว 19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 
 จากการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในปจจุบันดําเนินการตามหนังสือ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยสามารถสรุปรายละเอียดดังน้ี 
 1. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มี 3 กรณี ดังน้ี 
  1.1 การยายกรณีปกติ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย 
  1.2 การยายกรณีพิเศษ ไดแก การยายตามคํารองขอยาย เน่ืองจากติดตามคูสมรส 
เจ็บปวยรายแรง ถูกคุกคามตอชีวิต เพ่ือดูแลบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตร ซึ่งเจ็บปวยรายแรงหรือ 
ทุพพลภาพ 
  1.3 การยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ไดแก การยาย 
เพ่ือแกปญหาการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลัง
ของสถานศึกษา 
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 2. การยายกรณีปกติ 
  2.1 คุณสมบัติของผูขอยายกรณีปกติ ประกอบดวย (1) ไดปฏิบัติงานในตําแหนงครูใน
สถานศึกษาปจจุบันติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 24 เดือนนับถึงวันสุดทายที่กําหนดใหย่ืนคํารองขอยาย 
(2) ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา (3) การยายสับเปลี่ยนกับตําแหนงที่มีคนครอง ในวันที่ย่ืนคํารอง
ขอยายตองมีอายุราชการเหลือไมนอยกวา 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุ
ราชการ 
  2.2 ย่ืนคํารองขอยายตามแบบคํารองขอยายที่ ก.ค.ศ. กําหนดไดปละ 1 ครั้งในเดือน
มกราคมของทุกป เปนเวลา 15 วันทําการ ทั้งน้ี ใหยื่นคํารองขอยายไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว 

 2.3 คํารองขอยาย ใหใชสําหรับการพิจารณายายไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของป
เดียวกัน โดยใหพิจารณายายไดปละสองรอบ รอบที่ 1 ในระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม และ
รอบที่ 2 ในระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม ทั้งน้ี หากไมไดรับการพิจารณาใหยายภายในวันที่ 31 
ธันวาคม ใหถือวาคํารองน้ันเปนอันยกเลิก 

2.4 การพิจารณาการยายของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให อกศจ. เปนผูพิจารณา
กลั่นกรองการยาย โดยพิจารณาจากองคประกอบดังน้ี (1) ความรู ความสามารถ ประสบการณ หรือ
วิชาเอก ตามความจําเปนของสถานศึกษา (2) ลําดับสถานศึกษาที่ผูขอยายมีความประสงคจะยายไป
ปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาปจจุบัน (4) สภาพความยาก 
ลําบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปจจุบัน (5) เหตุผลการขอยาย (6) ความอาวุโสตามหลัก
ราชการ และ (7) ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 3. การยายกรณีพิเศษ 

3.1 ตองมีหลักฐานของทางราชการ หรือทางการแพทยแผนปจจุบัน แลวแตกรณี 
ตลอดจนความเห็นและคํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตนประกอบการพิจารณา 

3.2 การยายกรณี พิ เศษ ผูขอยายย่ืนคํารองขอยายไดตลอดป  เมื่อคํารองไดรับ 
การพิจารณาผลเปนประการใดแลวถือเปนอันยุติ  

4. การยายเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 
4.1 การยายเพ่ือแกปญหาในการบริหารจัดการในสถานศึกษา ใหคํานึงความเหมาะสม 

ประโยชนของทางราชการและความเปนธรรมแกผูน้ัน 
4.2 การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กรณีที่สถานศึกษาใดมีความจําเปนตอง

ไดรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนพิเศษ ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ พิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูมีความรู ความสามารถ 
ประสบการณ หรือวิชาเอก ตรงตามความจําเปนไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษาดังกลาวได โดย
นําเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอเหตุผลและความจําเปนตอ กศจ. เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ 

4.3 การยายเพ่ือเกลี่ยอัตรากําลังของสถานศึกษา กรณีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พิจารณาเห็นวาสถานศึกษาใดมีอัตรากําลังเกินกรอบอัตรากําลัง
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และเปนตําแหนงที่มีคนครอง ใหเสนอ อกศจ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรองและเสนอ 
กศจ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนใหเปนไปตาม
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กรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยใหนํานโยบายและเง่ือนไขของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน มาประกอบการพิจารณาดวย 

5. การยายทุกกรณี สถานศึกษาที่จะรับยายตองมีอัตรากําลังสายงานการสอน ไมเกิน
เกณฑอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตองนําเสนอ อกศจ. พิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ กศจ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

6. การยายไปตางเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของผูประสงค 
ขอยายสงคํารองขอยายไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับยาย เพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

7. ให อกศจ. พิจารณากลั่นกรองและจัดลําดับผูย่ืนคํารองขอยาย พรอมเหตุผล โดยยึด            
หลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และคํานึงถึงประโยชนที่ทางราชการจะไดรับเปน
สําคัญ 

8. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษา
ภายในจังหวัดเดียวกัน ให กศจ. น้ันพิจารณาอนุมัติ 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษา 
ในจังหวัดอ่ืน ให กศจ. ที่รับยายพิจารณาอนุมัติ 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะเช่ียวชาญพิเศษ ให 
กศจ.ที่รับยายเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาอนุมัติ 

9. เมื่อ กศจ. พิจารณาและมีมติอนุมัติแลว ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ัง 
ตามมาตรา 53 ออกคําสั่งบรรจุและแตงต้ังและแจงใหผูเก่ียวของทราบ รวมทั้งสงสําเนาคําสั่งจํานวนอยางละ  
1 ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน 7 วัน นับแตวัน
ออกคําสั่ง 
 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 วิไลรัตน คันธาวัฒน (2550) ศึกษาสาเหตุของการยายของขาราชการครูสังกัดสํานักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีขอคนพบ ดังน้ี 
 1. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการทํางาน มีสาเหตุการยาย
โดยรวมอยูในระดับนอย ดานผูบริหารสถานศึกษา ดานภาระงาน และดานสถานที่ทํางาน มีสาเหตุ
การยายอยูในระดับปานกลาง ดานผูรวมงาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาดาน
เหตุผลสวนตัวมีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับปานกลาง สาเหตุการยายดานครอบครัว ดาน
คาใชจาย อยูในระดับปานกลาง ดานสุขภาพ มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย 
 2. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จําแนกตามเพศ เพศชายและเพศหญิง พบวา เพศชายมีสาเหตุการยายดานผูรวมงานมากกวาเพศ
หญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานอ่ืน ๆ พบวา ไมแตกตาง 
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 3. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ดานการทํางาน จําแนกตามอายุ พบวา ขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป มีสาเหตุการยาย
ดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาขาราชการครูที่มีอายุ 36 ปขึ้นไป ถึง 46 ป มีสาเหตุการยายดานภาระงาน 
มากกวา ขาราชการครูที่มีอายุนอยกวา 36 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 4. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ดานการทํางาน จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานต้ังแต 
23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานการทํางาน มากกวา ขาราชการครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 
12 ปอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขาราชการครูที่มี
ประสบการณทํางานต้ังแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานผูบริหารสถานศึกษา มากกวา ขาราชการ
ครูที่มีประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ขาราชการครูที่มี
ประสบการณทํางานต้ังแต 23 ปขึ้นไป มีสาเหตุการยายดานภาระงาน มากกวา ขาราชการครูที่มี
ประสบการณทํางานนอยกวา 12 ป ดานเหตุผลสวนตัว มีสาเหตุการยายโดยรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน 
 5. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
ดานการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ พบวา มีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และหมาย มีสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว 
มากกวาขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานเหตุผลสวนตัว 
จําแนกตามสถานภาพโสด สมรส และหมาย/หยาราง จําแนกตามสถานภาพโสด สมรส และหมาย/
หยาราง มีสาเหตุการยายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยขาราชการครู
ที่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มีสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว มากกวา ขาราชการครูที่มี
สถานภาพโสด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สาเหตุการยายดานครอบครัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ดานอ่ืนไมแตกตาง 
 6. สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
จําแนกตามลักษณะการยาย มีสาเหตุการยายโดยรวมไมแตกตางกันเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ขาราชการครูที่ยายตางเขตพ้ืนที่มีสาเหตุการยายดานครอบครัวมากกวาขาราชการครูที่ยายภายใน
เขตพ้ืนที่ แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 
 กรรณิการ เกตทอง (2559) ศึกษาสาเหตุและแนวโนมการลาออก/โอนยาย ของขาราชการ  
ในหนวยงานวิชาการ กรณีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พบสาเหตุที่สงผลตอ
การตัดสินใจลาออกของขาราชการที่ลาออก/โอนยาย และขาราชการที่ยังปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 
สรุปได ดังน้ี 
 1.  ดานลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายและความอิสระในการทํางาน  
  1) ขาราชการที่ลาออก โอน/ยาย พบวา งานที่รับผิดชอบไมมีความทาทาย ในสวนที่
ตองดูแลรัฐวิสาหกิจที่สําคัญ ๆ ก็ไมไดรับโอกาสใหปฏิบัติงาน ทํางานตามกรอบที่วางไว ทําให 
ไมสามารถแสดงความเห็นไดอยางเต็มที่ งานอ่ิมตัว วัน ๆ ถายเอกสารประชุม ซ้ําซาก จําเจ ไมไดนําความรู
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ความสามารถที่เรียนมาใชมากนัก ไมไดใชความรูความสามารถอยางเต็มที่ ทํางานตามความตองการ
ของผูบังคับบัญชา บางคนตองทํางานเยอะจนตองทํางานลวงเวลาบอย ๆ ในขณะที่บางคนวาง ทําให
เห็นถึงการกระจายงานที่ไมเหมาะสม บางครั้งตองทํางานควบทั้ง 2 ตําแหนง ทั้งงานที่ตองทําประจํา 
และงานที่ผูบริหารขอใหชวย จึงทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดดีเทาที่ควรจะเปน 
  2) ขาราชการระดับปฏิบัติการและระดับชํานาญการที่ยังปฏิบัติราชการอยู พบวา สวนใหญ
คิดวางานที่ไดรับมอบหมายกับตําแหนงไมสอดคลองกัน รองลงมาคือไมสามารถนําความรูที่ไดศึกษา
มาใชปฏิบัติงานในหนาที่ไดเปนอยางดี และทานไมสามารถวางแผนการปฏิบัติงานในสวนที่ทาน
รับผิดชอบไดดวยตนเอง 
 2. สภาพแวดลอมในการทํางานและเพ่ือนรวมงาน 
  1) ขาราชการที่ลาออก/โอนยาย พบวา การที่บุคลากรไมไดรับความเปนมิตร ไมรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตางคนตางอยู และไมยอมรับในความสามารถแตละสายงานอาชีพ  
จึงนําไปสูความขัดแยงกับเพ่ือนรวมงานและบุคลากรภายในหนวยงาน ทําใหบรรยากาศในที่ทํางาน 
ไมดี บุคลากรไมมีความสุข สงผลใหบุคลากรตัดสินใจลาออก/โอนยาย ดังบทสัมภาษณของขาราชการ 
ที่ลาออกและโอนยายที่แสดงใหเห็นถึงความขัดแยงภายในองคการ ดังน้ี 

“ไมมีความเปนมิตร ตางคนตางอยู นินทาลับหลัง ไมมีความสามัคคี” 
“สภาพแวดลอม ทัศนะคติและพฤติกรรมในองคการ และวัฒนธรรมองคการ              

มีผลตอการทํางานเยอะ ชอบแบงแยกงานใครงานมันระบบการทํางานไมมีปญหา มีปญหากับ
คนทํางาน คนในองคการไมรวมมือในการทํางาน บุคลากรสายงานหลักเห็นวาสายงานสนับสนุนไมมี
ความหมาย สภาพแวดลอมแย ถึงแมวาจะลาออกไปเจออะไรไมรู ดีกวาหรือไมดีกวา แตอึดอัดอยาก
ไปที่อ่ืน” 

“ควรมีการสรางบรรยากาศในการทํางานใหมีความเปนมิตร ชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน ไมควรแบงแยกระหวางกัน ระหวางสายงานหลักและสายงานสนับสนุน สายงานหลักมักมองวา
สายงานสนับสนุนเปนเพียงแมบาน ไมไดมีความรูความสามารถเทากับสายงานหลัก โดยไมรับฟงความ
คิดเห็น และไมเห็นคุณคาของสายงานสนับสนุนเลย” 
  2) ขาราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการที่ยังปฏิบัติราชการอยู พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก ดานบรรยากาศใน
การทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานอยูในระดับตํ่า เมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละขอพบวา 
สวนใหญคิดวาไมพอใจในบรรยากาศในการทํางาน รองลงมาคือเพ่ือนรวมงานของทานใหความ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3. ความกาวหนาในสายอาชีพ 
  1) ขาราชการที่ลาออก/โอนยาย พบวา ความกาวหนาในสายอาชีพตองมีความชัดเจน 
โปรงใส เพ่ือใหบุคลากรสามารถมีโอกาสกาวหนาและประสบความสําเร็จในสายอาชีพไดเทาเทียมกัน 
หากไมมีการกําหนดหลักเกณฑหรือแมวาจะมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินที่ชัดเจนแลว แต
ยังพบวายังคงมีการใชระบบอุปถัมภในการคัดเลือกบุคลากรใหขึ้นในตําแหนงที่สูงขึ้น ก็สงผลตอ 
การตัดสินใจลาออก/โอนยายของบุคลากรเพ่ิมขึ้นตามไปดวย จะเห็นไดจากบทสัมภาษณ ดังน้ี 
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“สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปนองคการขนาดเล็ก ทําให
สายงานการเติบโตคอนขางนอย และคนที่เติบโตสวนใหญก็เปนคนที่มีฐานะทางสังคมคอนขางดี  
แตแปลกที่ผูบริหารสวนใหญกลับมีอายุนอย เหมือนมันจะดูขัดกัน" 

"ในการคัดเลือกคนเพ่ือใหทํางานเฉพาะกิจหรือใหเลื่อนตําแหนง ใชระบบอุปถัมภ  
การคัดเลือกคนไดมาจากความไวเน้ือเช่ือใจ คนสนิท บางทีความรูความเช่ียวชาญก็ไมมี โดยที่ไมไดให
บุคลากรอ่ืนไดแสดงศักยภาพ แมจะรองขอแลวก็ตาม” 

2) ขาราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการที่ยังปฏิบัติราชการอยู พบวา สวนใหญ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก ดานความกาวหนาในสายอาชีพอยูใน
ระดับตํ่า เมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละขอ พบวา สวนใหญคิดวาองคการไมมีนโยบายสนับสนุนใหมี
โอกาสไดเลื่อนตําแหนงที่ชัดเจน รองลงมาคืองานที่ทําอยูน้ันไมสงเสริมใหมีความกาวหนาในสายอาชีพ 
และองคการไมใหโอกาสในการศึกษาตอหรืออบรมเพ่ิมเติม 
 4. การจายคาตอบแทน 
  1) ขาราชการที่ลาออก/โอนยาย พบวา คาตอบแทนถือวาเปนปจจัยสําคัญในการคงอยูของ
บุคลากร ไมวาจะเปนคาตอบแทนที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน ถึงแมวาบุคลากรจะมีความสุข       
ในการทํางานและพึงพอใจในงานมากแคไหน หากคาตอบแทนไมเพียงพอตอคาครองชีพแลวน้ัน            
ก็สงผลตอการปฏิบัติงานและนําไปสูการตัดสินใจลาออก/โอนยายในที่สุด จะเห็นไดจากการสัมภาษณ 
ดังน้ี 

“เน่ืองจากลักษณะงานที่มีปริมาณมาก ทําใหตองยูทํางานลวงเวลาเสมอ ๆ อยางนอย  
ในหน่ึงอาทิตยตองมีสัก 3 วัน แตอัตราคาตอบแทนก็ยังอยูในrateของขาราชการอยูดี หลาย ๆ ครั้งอยู
ทํางานถึงเที่ยงคืนแตเบิกไดแคสองทุม ช่ัวโมงละ 50 บาท ซึ่งไมคุมคาทั้งคาเดินทาง คาอาหาร และ
เสียทั้งสุขภาพดวย” 

“ดวยความที่เปนกรมขนาดเล็กและอยูในตําแหนงที่ตองรูทุก ๆ เรื่องขององคการ               
ไมเฉพาะดานใดดานหน่ึง ทําใหมีงานมากกวาจํานวนคนและตองขอความรวมมือจากหลาย ๆ ฝาย ทําให
ตองทํางานเกินเวลาบอย แตคาตอบแทนก็ยังเทาเดิม คาลวงเวลาไมเพียงพอตอคาใชจายในชวงเวลา 
ที่ตองอยูทํางานเกินเวลา เสียทั้งเวลา เงิน และสุขภาพ” 
  2) ขาราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการที่ ยังปฏิบัติราชการอยู พบวา สวนใหญ         
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจลาออก ดานการจายคาตอบแทนอยูใน
ระดับสูง เมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละขอพบวา สวนใหญคิดวาเห็นวาเงินเดือนที่ไดรับอยูในขณะน้ี
ไมเพียงพอตอการครองชีพ รองลงมาคือ ไมพอใจกับเงินเดือนและเงินพิเศษที่ไดรับอ่ืน ๆ เงินเดือน 
ที่ไดรับไมเหมาะสมกับงานและหนาที่ความรับผิดชอบ และสวัสดิการที่ไดรับไมเหมาะสม 
 5. หัวหนางานและผูบังคับบัญชา 
  1) ขาราชการที่ลาออก/โอนยาย พบวา หัวหนางานและผูบังคับบัญชา เปนสาเหตุหน่ึง 
ที่ขาราชการตัดสินใจลาออก/โอนยาย หากหัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาไมใหความสําคัญตอบุคลากร  
ทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานและความเทาเทียมกัน ขาดความเปนผูนําที่ดี ทําใหผูใตบังคับบัญชา 
ไมศรัทธาและสงผลตอการปฏิบัติงานและความไมพึงพอใจในการทํางาน ดังจะเห็นไดจากบทสัมภาษณ
ของขาราชการที่ลาออก/โอนยาย ดังน้ี 
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“ไมไดคํานึงถึงความสามารถของผูใตบังคับบัญชา ใชคนไมถูกกับงาน มอบหมาย
งานอ่ืนที่เกินความรับผิดชอบ ประเมินอยางไมเปนธรรม และไมช้ีแจงการประเมินใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบ” 

“ผูบริหารขององคการไมไดแกปญหาขององคการ หรือดําเนินงานขององคการ
โดย ไมคํานึงถึงอนาคตขององคการ ไมมีทิศทางในการดําเนินงานอยางชัดเจน ไมมีหลักการ หรือไมได
ทํางานเพ่ือประชาชน/สวนรวมอยางแทจริง และใหความสําคัญกับบุคลากรในแตละสวนงานไมเทา
เทียมกัน แบงแยกสวนงานตามภารกิจ ใครใกลนายไดรับการโปรโมท” 

“ผูบริหารไมคอยใหความสําคัญกับการทํางาน ตองรอใหเกิดปญหากอนถึงจะ
กระตือรือรนและใหไดด่ังใจเสมอ ไมคอยใหคําปรึกษาตองศึกษาเองจากเอกสารและสอบถามจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ” 

“ผูบังคับบัญชาควรใหความเปนธรรมกับผูใตบังคับบัญชาอยางเทาเทียม ไมเลือก
ปฏิบัติ มอบหมายงานโดยคํานึงถึงขอจํากัดของแตละคน มีความเปนผูนํากลาตัดสินใจ และควร
ยอมรับผิดแทนลูกนอง” 
  2) ขาราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการที่ยังปฏิบัติราชการอยู พบวา ความคิดเห็น
เก่ียวกับสาเหตุที่สงผลตอการตัดสินใจลาออกของขาราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ดานหัวหนางานและผูบังคับบัญชาอยูในระดับตํ่า เมื่อวิเคราะหรายละเอียดแตละขอพบวา 
สวนใหญคิดวาผู บังคับบัญชาของไม ใหความชวยเหลือหรือคําแนะนําในการปฏิบัติงานแก
ผูใตบังคับบัญชาเทาที่ควร รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาไมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน และเห็นวาผูบังคับบัญชาไมมีวิธีกํากับดูแลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 ศิริธร พลเย่ียม (2560) ศึกษาเรื่องสาเหตุการยายของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการยายของ

ขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 เพ่ือนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาดานการบริหารงานในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 การเก็บขอมูลใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการคัดเลือกผูใหขอมูล 

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณขาราชการครูที่เคย

บรรจุในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 10 คน 

ผลการวิจัย พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีจํานวน 7 สาเหตุ เรียงตามลําดับความสําคัญของขอคนพบ ไดแก  

1) สาเหตุ ดานการเรียนการสอนและภาระงาน คือ งานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลวยังมี

งานที่สามเพ่ิมขึ้น ทั้งมีปริมาณงานที่มากเกินไปและเปนงานที่ใหมถนัด 2) สาเหตุดานการกลับ

ภูมิลําเนา คือ โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังไมอยู ณ ภูมิลําเนาเดิม 3) สาเหตุดาน

สวัสดิการตาง ๆ คือ รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต เชน การสอนพิเศษหรือการหารายไดเสริม 

และที่พักอาศัยมีลักษณะที่ทรุดโทรม ขาดการปรับปรุงซอมแซมเปนเวลานาน ในบางพ้ืนที่เปน 

ที่เปลี่ยวครูไมสามารถใชชีวิตตามลําพังได 4) สาเหตุดานคมนาคม คือ ยากลําบากตอการเดินทางไป



34 

กลับระยะทางไปโรงเรียนมีความยากลําบาก ไกลจากที่พักอาศัย โรงเรียนอยูในทองถิ่นที่หางไกล บางที่

ยังทุรกันดาร 5) สาเหตุดานผูเรียน คือ นักเรียนขาดเรียนเปนประจํามาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน 

6) สาเหตุดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน คือ เพ่ือนรวมงานมักคอยจับผิดจึงทําใหเกิดความลําบากใจ

และเกิดความเครียดในการทํางาน และสาเหตุดานคูสมรส คือ ขาราชการครูไมไดอาศัยรวมกับคูสมรส 

จึงทําใหเขียนยายสถานศึกษา ตามลําดับ 

 

 3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 ฮารริส (Harris, 1979) ไดศึกษาเรื่องหนาที่ของผูบริหารงานบุคคลในระบบโรงเรียน

ประถมศึกษา รัฐมิสซูรี่ ผลการวิจัยพบวา หนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาทาง 

ดานบริหารงานบุคคล ประกอบดวย กระบวนการที่สําคัญ 6 ประการ เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ 

การวางแผนกําลังคน คาตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ การไกลเกลี่ยปญหาดานบุคคล ความมั่นคงในงาน  

การปฏิบัติงานตอเน่ือง และการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล 

 แบลง (Blankes, 1991) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบของงานสําหรับผูทําหนาที่การบริหารบุคคล

ภายในระบบโรงเรียนชุมชน ในรัฐแคโรไรนาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบวา การบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนยังอยูในชวงของการพัฒนามีความลาหลังกวาหนวยงานอ่ืน ถึงแมผูบริหารจะมีความรูสูง 

ก็ตามแตยังไมพรอมในการบริหารงานบุคคล จึงตองใหบุคคลเหลาน้ันฝกทักษะความชํานาญ ไมวาจะ

เปนการฝกอบรมในลักษณะประจําการหรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหารบุคคลใน

โรงเรียนจําเปนตองกําหนดความสําคัญกอนหลัง โดยเฉพาะงบประมาณ และการวางตัวคนทํางาน

หรือตําแหนงของบุคลากร 



 
 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

 ในการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑและวิธี 

การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 

Method Research) ระหวางวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method Research) และ 

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method Research) ผูวิจัยดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยดังน้ี 

 

1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  

  ในการวิจัยเบ้ืองตนไดทําการศึกษาขอมูลจากเอกสาร กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ
กับหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหไดขอมูลที่สําคัญและเกี่ยวของกับการวิจัย  
 
2. ประชากร (Population) 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีรายละเอียดดังน้ี 
  - การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ขาราชการครูที่เปนผูรับผล
จากการใชหลักเกณฑและวิธีการยาย จํานวน 386,129 คน (ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ประจําป
งบประมาณ 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  - การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผู อํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 42,912 คน 
(ขอมูลอัตรากําลังบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 
 
3. กลุมตัวอยาง (Sampling) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังน้ี 
  - การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล คือ ขาราชการครูที่เปน
ผูรับผลจากการใชหลักเกณฑและวิธีการยาย ผูวิจัยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร Taro Yamane 
(1973; อางถึงใน วรรณี แกมเกตุ, 2551) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 
± 5% ทําใหไดจํานวนตัวอยางไมนอยกวา 398 ตัวอยาง  
  การสุมตัวอยางสําหรับการสํารวจในครั้งน้ีจะคํานึงถึงการเปนตัวแทนที่เหมาะสมของ
ประชากร โดยมีขนาดหรือจํานวนพอเหมาะ เกิดความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด และมีความเช่ือถือได
มากที่สุด ทั้งน้ีการสุมตัวอยางตองมีความยืดหยุนได เน่ืองจากการเก็บรวบรวมขอมูลบางครั้งอาจเกิด
สถานการณที่จําเปนซึ่งไมสามารถเก็บขอมูลไดครบตามที่กําหนดไว ซึ่งอาจลดหรือเพ่ิมขนาดตัวอยาง 
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หรือหาตัวอยางทดแทน ทั้งน้ีจะตองใหมีความสมดุลระหวางประสิทธิภาพกับความเช่ือถือได เมื่อ
กําหนดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมแลวดําเนินการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 
Random Sampling) ที่เปนตัวแทนของกลุมประชากรทําใหไดกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
จํานวน 418 ตัวอยาง 
  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดังกลาว จะทําใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนด 
หลังจากน้ันจึงทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใหไดตามจํานวนที่กําหนดไว  
  - การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  กลุมตัวอยางที่ ใชในการเก็บขอมูล คือ ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ที่เก่ียวของกับการใชเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนไมนอยกวา 
15 คน ที่ไดมาดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 
4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย  
 1. แบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนา
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
 2. แบบสัมภาษณโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนา
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
 
5. การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 1. การสรางแบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางใน

การพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีการ

ดําเนินการสรางตามขั้นตอนดังน้ี 

 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือ

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการ 

 2. ศึกษาทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 3. เขียนนิยามปฏิบัติการความพึงพอใจในการรับบริการเพ่ือเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

 4. รางแบบสอบถามตามนิยามปฏิบัติการ  

 5. เครื่องมือที่สรางขึ้นผานการพิจารณาเห็นชอบจากผูบริหารสํานักงาน ก.ค.ศ. 
จากน้ันจึงนําเครื่องมือที่ผานการพิจารณาไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยทําการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จํานวนไมนอยกวา 30 ราย  
  การปรับปรุงเครื่องมือ เมื่อดําเนินการทดสอบเครื่องมือ ปรากฏวาผลจากการทดสอบ
คาความเช่ือมั่น มีคาความเช่ือมั่นของขอคําถามในแบบสอบถามตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน (< .80)  
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จะดําเนินการปรับปรุงเครื่องมือในการสํารวจ แตถาหากผลการทดสอบเครื่องมือมีคาความเช่ือมั่นของ
ขอคําถามในแบบสอบถามเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (> .80) ก็สามารถใชเครื่องมือดังกลาว
ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
      6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปดําเนินการทดลองใช (Try out) กับกลุมที่ไมใช 

กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดานความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดย

ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ่งคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.92 

      7. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

     

 2. การสรางแบบการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ผูวิจัยใชแนวคําถามแบบ 

ไมเปนทางการ (Informal) โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบสัมภาษณเพ่ือใชเปนกรอบในการสัมภาษณ 

ตามขั้นตอนดังน้ี 

  1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคและ

กรอบแนวคิดของเรื่องที่ศึกษา 

  2. นิยามศัพทปฏิบัติการเพ่ือสรางแบบสัมภาษณ แบบปลายเปด (Open – Ended 
Discussion) 
  3. สรางแบบสัมภาษณโดยใหครอบคลุมเน้ือหาตามนิยามศัพทปฏิบัติการและแนวคิดที่
เกี่ยวของ 
  4. นําแบบสัมภาษณที่เขารับการตรวจและขอความเห็นชอบจากผูเช่ียวชาญ จากการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity)  
  5. นําแบบสัมภาษณที่ผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงในดานเน้ือหามาเปน
เคาโครงที่ใชเปนแนวทางในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญที่ไดกําหนดไวในการวิจัย 
 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และ
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู
โดยรวบรวมขอมูลจาก ขาราชการครูที่มีประสบการณในการเขียนยายเทาน้ัน โดยทําการประสานงาน
ไปยังโรงเรียนในแตละพ้ืนที่ ทําจดหมายช้ีแจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและขออนุญาตรวบรวมขอมูล
จากบุคลากรในสังกัด 
 การสัมภาษณเชิงลึก (In – Depth Interview) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมผูให
ขอมูลเชิงคุณภาพ หรือกลุมผูใหขอมูลหลัก โดยมีการคัดเลือกกลุมผูใหขอมูลหลัก คือ เปนการคัดเลือก
โดยไมอาศัยหลักความนาจะเปน (Non-probability sampling) ดวยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยระบุกลุมผูใหขอมูลหลักจากกลุมประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ
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ศึกษาธิการจังหวัด โดยประสานงานโดยตรงไปยังผูใหขอมูลสําคัญขออนุญาตสัมภาษณ และช้ีแจง
วัตถุประสงคในการดําเนินการ 
   
7. การวิเคราะหขอมูล 
      การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และ
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ใชสถิติพ้ืนฐาน คือ แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การคิดอัตรารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean Score)  
  การแปลผลระดับของคาเฉลี่ยนความคิดเห็น 5 ระดับ 
  1.00 - 1.50  หมายถึง ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
  1.51 - 2.50  หมายถึง ไมเห็นดวย 
  2.51 – 3.50  หมายถึง คอนขางเห็นดวย 
  3.51 – 4.50  หมายถึง เห็นดวย 
  4.51 – 5.00  หมายถึง เห็นดวยอยางย่ิง 
 
  การวิเคราะหขอมูลจากสัมภาษณโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และ
แนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ใชวิธีการวิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis)         
 



 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 
 

 โครงการการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ

ศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือ

ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชวิธีการวิจัย 

แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ในการดําเนินการวิจัย โดยการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย

นําเสนอตามลําดับดังน้ี 

 ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

 การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณเปนการรวบรวมจากแบบสอบถามโครงการวิจัยการศึกษา 

สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู โดยรวบรวมขอมูลจากขาราชการครูที่มีประสบการณในการเขียนยาย

จํานวนทั้งสิ้น 418 คน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามลําดับดังน้ี 

 
ตารางที่ 4- 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลทั่วไป  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 132 31.58 

หญิง 286 68.42 

อายุ   
ตํ่ากวา 30 ป 16 3.83 

30 – 40 ป 211 50.44 

41 – 50 ป 119 28.47 

51 – 60 ป 72 17.22 

อายุราชการ   
1 – 10 ป 221 52.87 

11 – 20 ป 87 20.81 
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ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

อายุราชการ (ตอ)   
21 – 30 ป 71 16.99 

มากกวา 30 ป 39 9.33 

รายได   
ตํ่ากวา 20,000 บาท 13 3.11 

20,000 – 30,000 บาท 184 44.02 

30,001 – 40,000 บาท 104 24.88 

มากกวา 40,000 บาท 117 27.99 

ภูมิลําเนา   
กรุงเทพมหานคร 19 4.55 

ภาคกลาง 109 26.08 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144 34.45 

ภาคเหนือ 84 20.10 

ภาคใต 62 14.83 

สถานที่ปฏิบัติงาน   
กรุงเทพมหานคร 51 12.20 

ภาคกลาง 115 27.51 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 117 27.99 

ภาคเหนือ 77 18.42 

ภาคใต 58 13.88 

สังกัด   
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 182 43.54 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 236 56.46 

ภาพรวม 418 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-1 ขอมูลทั่วไป พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 68.42 และ 31.58 ตามลําดับ มีอายุ 30-40 ปมากที่สุด รอยละ 50.44 รองลงมาคือ 

อายุ 41-50 ป รอยละ 28.47 และอายุ 51-60 ป รอยละ 17.22 มีอายุราชการ 1-10 ป มากที่สุด 

รอยละ 52.87 รองลงมาคือ 11-20 ป รอยละ 20.81 และ 21-30 ป รอยละ 16.99 มีรายไดตอเดือน 

20,000-30,000 บาท มากที่สุด รอยละ 44.02 รองลงมาคือ มากกวา 40,000 บาท รอยละ 27.99 

และ 30,001-40,000 บาท รอยละ 24.88 มีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด  

รอยละ 34.45 รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 26.08 และภาคเหนือ รอยละ 20.10 ปฏิบัติงานใน
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ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 27.99 รองลงมาคือ ภาคกลาง รอยละ 27.51 และ

ภาคเหนือ รอยละ 18.42 และกลุมตัวอยางสวนใหญสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

มากที่สุด รอยละ 56.46 และสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รอยละ 43.54 

ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4- 2 แสดงจํานวนและรอยละกรณีการยาย 

ประเภทการยาย จํานวน รอยละ 

ยายกรณีปกติ 406 76.46 

ยายกรณีพิเศษ 105 19.77 

ยายกรณเีพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 20 3.77 

ภาพรวม 531 100.00 
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 

 จากตารางที่ 4-2 กรณีการยาย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยขอยายในกรณีปกติ 

มากที่สุด รอยละ 76.46 รองลงมาคือ กรณีพิเศษ รอยละ 19.77 และกรณีเพ่ือเพ่ือความเหมาะสม

และประโยชนของทางราชการ รอยละ 3.77 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4- 3 แสดงจํานวนและรอยละจํานวนครั้งในการยายกรณีปกติ 

จํานวนครั้งในการยาย จํานวน รอยละ 

1 – 5 ครั้ง 372 91.63 

6 – 10 ครั้ง 21 5.17 

11 – 15 ครั้ง 8 1.97 

16 ครั้งขึ้นไป 5 1.23 

ภาพรวม 406 100.00 
 

 จากตารางที่ 4-3 จํานวนครั้งในการยายกรณีปกติ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยยาย 

กรณีปกติ จํานวน 1-5 ครั้งมากที่สุด รอยละ 91.63 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง รอยละ 5.17 และ 11-15 ครั้ง 

รอยละ 1.97 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4- 4 แสดงจํานวนและรอยละจํานวนครั้งในการยายกรณีพิเศษ 

จํานวนครั้งในการยาย จํานวน รอยละ 

1 – 5 ครั้ง 103 98.10 

6 – 10 ครั้ง 1 0.95 

11 – 15 ครั้ง 1 0.95 

ภาพรวม 105 100.00 
  

 จากตารางที่ 4-4 จํานวนครั้งในการยายกรณีพิเศษ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยยาย

กรณีพิเศษ จํานวน 1-5 ครั้งมากที่สุด รอยละ 98.10 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง และ 11-15 ครั้ง รอยละ 

0.95 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4- 5 แสดงจํานวนและรอยละจํานวนครั้งในการยายกรณีเพื่อความเหมาะสมและ
ประโยชนของทางราชการ 

จํานวนครั้งในการยาย จํานวน รอยละ 

1 – 5 ครั้ง 19 95.00 

6 – 10 ครั้ง 1 5.00 

ภาพรวม 20 100.00 
  
 จากตารางที่ 4-5 จํานวนครั้งในการยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเคยยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ จํานวน  
1-5 ครั้งมากที่สุด รอยละ 95.00 รองลงมาคือ 6-10 ครั้ง รอยละ 5.00 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4- 6 แสดงจํานวนและรอยละสาเหตุในการยาย  

ขอมูลทั่วไป จํานวน รอยละ 

ยายกลับภูมิลําเนา 244 35.83 

ดูแลบิดา มารดา 171 25.11 

เพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ 95 13.95 

ติดตามคูสมรส 89 13.07 

ยายที่อยู 26 3.82 

อ่ืน ๆ เชน ดูแลบุตร รักษาอาการเจ็บปวย ความสะดวกในการเดินทาง 

ฯลฯ 

56 8.22 

ภาพรวม 681 100.00 
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
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 จากตารางที่ 4-6 สาเหตุในการยาย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญขอยายเพ่ือกลับภูมิลําเนา
มากที่สุด รอยละ 35.83 รองลงมาคือ ดูแลบิดา มารดา รอยละ 25.11 และเพ่ือความกาวหนาใน
วิชาชีพ รอยละ 13.95 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4- 7 แสดงจํานวนและรอยละลักษณะของสถานศึกษาที่ขอยาย 

สถานศึกษาทีข่อยาย จํานวน รอยละ 

ขนาดสถานศึกษาใหญกวาที่เดิม 227 34.82 

ขนาดสถานศึกษาเทากับหรือเล็กกวาที่เดิม 169 25.92 

เปนสถานศึกษาอยูใกลตัวเมือง 122 18.71 

มีความเจริญกวาที่เดิม 62 9.51 

เปนสถานศึกษาอยูไกลตัวเมือง 28 4.29 

อ่ืน ๆ เชน ใกลบาน/ที่พักอาศัย สะดวกในการเดินทางมากกวา 44 6.75 

ภาพรวม 652 100.00 
*ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ 
 
 จากตารางที่ 4-7 ลักษณะของสถานศึกษาที่ขอยาย พบวา สถานศึกษาที่กลุมตัวอยาง 

ขอยายสวนใหญมีขนาดสถานศึกษาใหญกวาที่เดิม มากที่สุด รอยละ 34.82 รองลงมาคือ มีขนาด

สถานศึกษาเทากับหรือเล็กกวาที่เดิม รอยละ 25.92 และเปนสถานศึกษาอยูใกลตัวเมือง รอยละ 

18.71 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4- 8 แสดงคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 

1. ประเภทการยายม ี3 กรณี   

   1.1 กรณีปกติ เชน การยายตามคํารองขอยาย  4.47 เห็นดวย 

   1.2 กรณีพิเศษ เชน ติดตามคูสมรส เจ็บปวยรายแรง ดูแล

บิดา มารดา  

4.54 เห็นดวยอยางยิ่ง 

   1.3 กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนทางราชการ เชน 

เพ่ือแกไขปญหาการบริหาร 

4.16 เห็นดวย 

2. คุณสมบัติของผูขอยายของกรณีปกติ   

   2.1 การปฏิบัติงานในตําแหนงครูไมนอยกวา 24 เดือน 4.07 เห็นดวย 

   2.2 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอ 4.32 เห็นดวย 

   2.3 อายุราชการเหลือไมนอยกวา 24 เดือน นับถึง 30 กันยายน 4.09 เห็นดวย 
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ประเด็น คาเฉลี่ย ระดับความคดิเห็น 

3. การยายกรณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอดป 4.52 เห็นดวยอยางย่ิง 

4. การยายกรณีพิเศษไมกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

ครูในการขอยาย 

4.27 เห็นดวย 

5. ตําแหนงครูผูชวยไมสามารถขอยายได 3.99 เห็นดวย 

6. การยื่นคํารองปละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม เปนเวลา 15 วัน

ทําการ 

3.70 เห็นดวย 

7. ระยะเวลาการพิจารณาการยาย ปละ 2 รอบ 4.25 เห็นดวย 

8. องคประกอบการพิจารณาการยาย ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

4.24 เห็นดวย 

9. ตําแหนงวางหลังจากรอบการพิจารณาไมสามารถใช

พิจารณายายนอกรอบการยายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดได 

3.56 เห็นดวย 

10. การยายกรณีพิเศษ ใหเปนดุลพินิจของ กศจ. 3.61 เห็นดวย 

11. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย กศจ. 3.36 คอนขางเห็นดวย 

12. สามารถย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว 3.18 คอนขางเห็นดวย 

ภาพรวม 4.02 เห็นดวย 
 

จากตารางที่ 4-8 ความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางเห็นดวยกับหลักเกณฑและวิธีการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู (คาเฉลี่ย 4.02) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น 

พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นในประเด็นประเภทการยายกรณีพิเศษ เชน ติดตามคูสมรส 

เจ็บปวยรายแรง ดูแลบิดา มารดา มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.54 อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง) รองลงมาคือ 

ประเด็นการยายกรณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอดป (คาเฉลี่ย 4.52 อยูในระดับเห็นดวยอยางย่ิง) 

และประเด็นประเภทการยายกรณีปกติ เชน การยายตามคํารองขอยาย (คาเฉลี่ย 4.47 อยูในระดับ

เห็นดวย) สวนประเด็นที่กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นนอยที่สุด คือ ประเด็นสามารถย่ืนคํารอง

ไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว (คาเฉลี่ย 3.18 อยูในระดับคอนขางเห็นดวย) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4- 9 แสดงจํานวนและรอยละสาเหตุที่ทําใหไมสามารถยายไดตามความประสงค 
สาเหตุที่ทาํใหไมสามารถยายไดตามความประสงค จํานวน รอยละ 

อัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถรับยายได 240 31.01 
อัตราในสถานศึกษาเดิมขาดไมสามารถยายออกได 148 19.12 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ 143 18.48 
คุณสมบัติไมครบถวน 112 14.47 
ไมสามารถยายกลับภูมิลําเนาได 88 11.37 
อ่ืน ๆ เชน ไมทราบสาเหตุ คะแนนนอยกวาผูที่ไดรับการยาย 43 5.56 

ภาพรวม 774 100.00 
 

 ตารางที่ 4-9 สาเหตุที่ทําใหไมสามารถยายไดตามความประสงค พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ที่ไมสามารถยายไดตามความประสงคเปนเพราะอัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถรับยายได มากที่สุด 

รอยละ 31.01 รองลงมาคือ อัตราในสถานศึกษาเดิมขาดไมสามารถยายออกได รอยละ 19.12 และ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ รอยละ 18.48  

 
ตารางที่ 4- 10 แสดงจํานวนและรอยละขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
ควรปรับหลักเกณฑการใหคะแนนการยายใหสูงขึ้นในกรณี เชน ยายไป
ในพ้ืนที่ทุรกันดาร ยายไปในพ้ืนที่ที่ไกลจากภูมิลําเนา ยายกลับภูมิลําเนา 
มีความสามารถปฏิบัติหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากภาระงานสอน มีรางวัล
จากการแขงขันระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ  

35 28.46 

เอกสารประกอบการขอยายควรเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพ้ืนที่ 
จํานวนของเอกสารควรมีจํานวนที่เทากัน และควรปรับลดเอกสารบาง
ประเภทที่ไมจําเปนในการพิจารณายาย เน่ืองจากในปจจุบันเอกสารมี
จํานวนมากเกินไป หรือใชระบบออนไลนเขามาชวยในการยื่นคํารองและ
ย่ืนเอกสารประกอบการขอยาย 

19 15.45 

คณะกรรมการพิจารณาการขอยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส มี
ความเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ และไมรับเงินสินบนเพ่ือชวยในการ
พิจารณายาย การทํางานสามารถตรวจสอบได  

18 14.63 

ควรปรับหลักเกณฑและวิธีการยายดานจํานวนครั้งในการเขียนคํารอง
ขอยายเปนจํานวน 2 ครั้งตอป โดยสามารถเขียนคํารองและย่ืนเอกสาร
ได 2 ครั้งตอป เน่ืองจากปจจุบันเขียนคํารองและยื่นเอกสารตนปครั้ง
เดียวแตใชเอกสารสําหรับการพิจารณา 2 ครั้ง 

14 11.38 
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ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
ควรปรับหลักเกณฑดานระยะเวลาการทํางานเปนทํางานครบ 2 ป
สามารถเขียนยายได ยกเลิกหลักเกณฑทํางานครบ 4 ปจึงสามารถเขียน
ยายได 

10 8.13 

ควรใหอํานาจในการพิจารณาการยายเปนของสํานักงานเขตพ้ืนที่เชนเดิม
ดีกวาเปนอํานาจหนาที่ของ กศจ. เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็วและ
คลองตัวมากขึ้น 

9 7.32 

ควรปรับหลักเกณฑใหสามารถยายไดอีกครั้งเมื่อทํางานครบ 1 ปใน
โรงเรียนที่ขอยายมา 

4 3.25 

ควรปรับลดหลักเกณฑบางประเภทที่ไมจําเปนในการพิจารณาการยาย
ลง เชน อายุ อายุราชการ ควรใหความสําคัญกับผลงานมากกวา 

3 2.44 

ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการยาย
เพ่ือพิจารณาตําแหนงที่ขอยายใหสามารถสับเปลี่ยนกันได พิจารณาหา
คนมาแทนขาราชการครูที่ขอยาย เพ่ือปองกันไมให โรงเรียนขาด
บุคลากร และควรสํารวจตําแหนงที่วางในแตละโรงเรียนใหชัดเจนเพ่ือ
เปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาเขียนยายของขาราชการครู  

3 2.44 

ควรพิจารณาการขอยายในเขตพ้ืนที่กอนพิจารณานอกเขตพ้ืนที่ 3 2.44 
ควรปรับหลักเกณฑใหสามารถย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที่ 3 2.44 
ควรใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูกําหนดการรับยาย 1 0.81 
ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนเปนผูพิจารณาการรับยาย 1 0.81 

ภาพรวม 123 100.00 
  

จากตารางที่ 4-10 ขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญเสนอแนะวาควรปรับหลักเกณฑการใหคะแนนการยายใหสูงขึ้นในกรณี เชน ยายไปในพ้ืนที่

ทุรกันดาร ยายไปในพ้ืนที่ที่ไกลจากภูมิลําเนา ยายกลับภูมิลําเนา มีความสามารถปฏิบัติหนาที่อ่ืน

นอกเหนือจากภาระงานสอน มีรางวัลจากการแขงขันระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ มากที่สุด 

รอยละ 28.46 รองลงมาคือ เอกสารประกอบการขอยายควรเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพ้ืนที่ 

จํานวนของเอกสารควรมีจํานวนที่เทากัน และควรปรับลดเอกสารบางประเภทที่ไมจําเปนใน 

การพิจารณายาย เน่ืองจากในปจจุบันเอกสารมีจํานวนมากเกินไป หรือใชระบบออนไลนเขามาชวยใน

การย่ืนคํารองและย่ืนเอกสารประกอบการขอยาย รอยละ 15.45 และคณะกรรมการพิจารณาการขอยาย

ควรมีความเปนธรรม โปรงใส มีความเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ และไมรับเงินสินบนเพ่ือชวยใน 

การพิจารณายาย การทํางานสามารถตรวจสอบได รอยละ 14.63 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4- 11 แสดงจํานวนและรอยละขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
ขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 

ควรมีหลักเกณฑการพิจารณาองคประกอบการยายที่เหมาะสมและเปน
ธรรม เชน พิจารณาการยายกลับภูมิลําเนาเปนลําดับแรก เพ่ือชวยลด
คาใชจายของขาราชการและเปนการยายเพ่ือดูแลบิดามารดาไดดวย 

11 22.00 

กรรมการพิจารณาการยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส เปนกลาง 
สามารถตรวจสอบได ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดอยาง
เครงครัด 

8 16.00 

ควรปรับปรุงหลักเกณฑดานระยะเวลาการเขียนยาย เชน ทํางานครบ 2 
ปสามารถเขียนยายได สามารถเขียนยายได 2 ครั้งในรอบป กรณียาย
ภายในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ ทํางานครบ 1 ปสามารถยายไดใหม  

6 12.00 

ควรลดจํานวนเอกสารประกอบการเขียนยายลง หรืออาจใชระบบ
ออนไลนเขามาชวยในการเขียนขอยาย เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษลง 

6 12.00 

ควรมีการประกาศคะแนนในการยายเพ่ือความโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

5 10.00 

ควรลดบทบาทของ กศจ. ในการพิจารณาการยาย ใหอํานาจพิจารณา

การยายอยูที่เขตพ้ืนที่มากกวา เพ่ือลดขั้นตอนการทํางานและไมใหเกิด

การทํางานที่ซ้ําซอน และสามารถดําเนินการพิจารณาไดรวดเร็วมากขึ้น 

5 10.00 

ควรมีการสํารวจอัตราการขาดของขาราชการครูใหเปนปจจุบัน และระบุ

ตําแหนงวิชาที่ขาด 

3 6.00 

ควรปรับหลักเกณฑใหสามารถย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที ่ 3 6.00 

กรณีขาราชการครูที่ชวยราชการอยูกอนแลว ควรไดรับการพิจารณาเปน

กรณีพิเศษ 

1 2.00 

ผูที่มีสวนเก่ียวของกับการยายควรจัดสรรบุคลากรมาทดแทนบุคลากรที่

ยายไป เพ่ือไมใหโรงเรียนขาดแคลนบุคลากร 

1 2.00 

หนวยงานสวนกลาง เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ ควรลงไปตรวจสอบความ

โปรงใสในการพิจารณาการยายขาราชการครูในตางจังหวัด 

1 2.00 

ภาพรวม 50 100.00 
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จากตารางที่ 4-11 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเสนอแนะวาควรมี

หลักเกณฑการพิจารณาองคประกอบการยายที่เหมาะสมและเปนธรรม เชน พิจารณาการยายกลับ

ภูมิลําเนาเปนลําดับแรก เพ่ือชวยลดคาใชจายของขาราชการและเปนการยายเพ่ือดูแลบิดามารดาได

ดวย มากที่สุด รอยละ 22.00 รองลงมาคือ กรรมการพิจารณาการยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส 

เปนกลาง สามารถตรวจสอบได ดําเนินการตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดอยางเครงครัด รอยละ 

16.00 ควรปรับปรุงหลักเกณฑดานระยะเวลาการเขียนยาย เชน ทํางานครบ 2 ปสามารถเขียนยายได 

สามารถเขียนยายได 2 ครั้งในรอบป กรณียายภายในเขตพ้ืนที่หรือนอกเขตพ้ืนที่ ทํางานครบ 1 ป

สามารถยายไดใหม และควรลดจํานวนเอกสารประกอบการเขียนยายลง หรืออาจใชระบบออนไลน

เขามาชวยในการเขียนขอยาย เพ่ือลดปริมาณการใชกระดาษลง รอยละ 12.00 ตามลําดับ 

 

ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพเปนการรวบรวมจากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวของ จํานวน 19 คน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล

เปนการเสนอความคิดเห็นในภาพรวม รายประเด็น ไมนําเสนอเปนรายบุคคล โดยวิเคราะหตามลําดับ

ดังน้ี 

  1. ความคิดเห็นตอประเด็นหลักเกณฑและวิธีการยายฯ  (กรณี ว.24)  

  ความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญตอหลักเกณฑและวิธีการยาย (กรณี ว.24) ไดมี 

การแบงหัวขอในการแสดงความคิดเห็น โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

  1.1 ประเภทการยาย จากประเภทการยายที่ประกอบดวย ยายกรณีปกติ ยายกรณีพิเศษ 

ยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมฯ ความคิดเห็นครอบคลุมประเภทการยายพบวา สวนใหญ มีความเห็น

สอดคลองกัน คือ ประเภทการยายมีความเหมาะสม ครอบคลุมแลว และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ในทาง

ปฏิบัติสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะใชเฉพาะเกณฑปกติ ควรใหมีการยายประเภท 3 (การยายกรณี

เพ่ือความเหมาะสมฯ) เพ่ือใหโรงเรียนไดกลั่นกรองและคัดเลือกขาราชการครูตรงกับความตองการ 

  1.2 คุณสมบัติของผูยาย ผู ใหขอมูลไดแสดงความคิดเห็นในสวนของระยะเวลา 

การปฏิบัติงานนับแตเริ่มบรรจุ และกอนเกษียณอายุ ครูผูชวยไมสามารถยายได การลาศึกษาเต็มเวลา 

ซึ่งพบวา สวนใหญมีความเห็นวาระยะเวลาการปฏิบัติงานนับแตเริ่มบรรจุ ควรใชเวลา 2 ปนับต้ังแต

บรรจุ รองลงมาเห็นวาคุณสมบัติของผูยายมีความเหมาะสมคือ 4 ป นับแตเริ่มบรรจุ “คุณสมบัติผูยาย 

4 ป หลังบรรจุ เน่ืองจากใหครูผูชวยไดดูแล พบปญหาอุปสรรคในโรงเรียนแรกที่บรรจุ เพราะสวนใหญ

เปนโรงเรียนขนาดเล็กและไกล เปนการพัฒนาขาราชการครูดานความอดทน และการคิดแกปญหา”   

  1.3 ระยะเวลาในการย่ืนคํารอง และระยะเวลาการพิจารณา ผูใหขอมูลไดแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวจํานวนครั้งในการย่ืน จํานวนเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขอย่ืน และการพิจารณา สามารถ

แยกเปนรายละเอียดดังน้ี 
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  1. ระยะเวลาในการย่ืนคํารองปละ 1 ครั้ง และระยะเวลาการพิจารณามีความเหมาะสม 

แตควรใหย่ืนในเดือนสิงหาคมของทุกปเหมือนเดิม เพราะเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงผูเกษียณอายุ

ราชการ และคาดวาจะมีตําแหนงวาง 

   2. การปฎิบัติจริงไมเปนไปตามปฏิทิน ลาชามาก ระยะเวลาในการพิจารณาใช

เวลานาน 

   3. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการย่ืนปละ 2 ครั้ง ในสวนของเขตควรระบุเขตเดียว เพ่ือลด

ความยุงยากในการพิจารณา คนที่ไมไดยายรอบแรกหลายคน ไมประสงคยายรอบ 2 เน่ืองจากเลยเวลา

ความจําเปน และเพ่ิมจํานวนครั้งในการพิจารณาใหเพ่ิมขึ้น 

   4. ระยะเวลาในการย่ืนคํารองมีความเหมาะสมในการพิจารณาใหยาย แตการพิจารณา

ทดแทนมีความลาชา ทําใหบางโรงเรียนขาดแคลนขาราชการครู ขาราชการครูในโรงเรียนตองมี

ภาระหนาที่การสอนเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจํานวนขาราชการครูไมเพียงพอ 

   5. ควรเพ่ิมจํานวนครั้งในการย่ืนใหมากขึ้น 

   6. ควรใหยื่นคํารองไดไมเกินจํานวนเขตพ้ืนที่ในจังหวัดที่ขอยาย ควรจํากัดจังหวัด

มากกวาจํากัดเขตพ้ืนที่ 

   7. ควรใหกรรมการทุกกลุมเปนกรรมการ 

  1.4 การพิจารณากลั่นกรองการยาย (ทุกกรณี) ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นมี

รายละเอียดดังน้ี  

  1. แตละเขตพ้ืนที่ควรมีการกลั่นกรองอยางนอย 2 คณะเพ่ือความเปนธรรม และมี

เครื่องมือในการประเมินที่เปนวิทยาศาสตร 

   2. ควรพิจารณากลั่นกรองทุกเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการ 

   3. ควรรับฟงโรงเรียนปลายทางที่ผูขอยายแสดงเจตตจํานงคขอยายในการลงตําแหนงวาง 

   4. ไม เห็นดวยกับการนําคะแนน O-Net มาประกอบพิจารณาหรือถานํามา

ประกอบดวยไมควรใหคะแนนมากจนเกินไป จนขาราชการครูละเลยที่จะพัฒนานักเรียนดานอ่ืน ๆ 

     5. ควรใหคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน เปนคณะกรรมการกลั่นกรอง

การยาย 

   6. ควรใหเปนหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามากกวาสํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด เน่ืองจากในปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการขอยายของ

ขาราชการครู รวมถึงการพิจารณาคะแนนตามองคประกอบการพิจารณา กอนสงใหคณะกรรมการ

พิจารณาการยาย (ศึกษาธิการจังหวัด) พิจารณาผลคะแนนและอนุมัติการยาย ซึ่งทําใหใชระยะเวลาใน

การดําเนินการพิจารณาคอนขางนาน มีขั้นตอนในการดําเนินการมากขึ้น จึงเห็นวาควรลดขั้นตอนการ

พิจารณาของศึกษาธิการจังหวัด และใหเปนอํานาจหนาที่ดําเนินการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เหมือนเดิม 
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   7. คณะกรรมการพิจารณาของ กศจ. มีการตีความที่ไมเหมือนกันในแตละพ้ืนที่  

บางพ้ืนที่พิจารณาใหกรณีน้ีสามารถยายได บางพ้ืนที่พิจารณาใหกรณีน้ีไมสามารถยายได ควรมี

หลักเกณฑการพิจารณาที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไดมีกรณีตัวอยางจากการพิจารณาตีความของ กศจ. 

โดยเปนการยายเพ่ือดูแลบิดาที่เจ็บปวยรายแรงไมสามารถชวยเหลือตนเองได และขาราชการครูผู 

ขอยายเปนบุตรเพียงคนเดียว มีหนังสือรับรองแพทยเก่ียวกับอาการเจ็บปวยของบิดาซึ่งระบุวาผูปวย 

ไมสามารถชวยเหลือตนเองไดตองมีผู ดูแลอยางใกลชิด ซึ่งขาราชการครูผูขอยายควรจะไดรับ 

การพิจารณายายกลับภูมิลําเนา แตคณะกรรมการพิจารณาการยาย (กศจ.) พิจารณาวาเปนโรค 

ไมรายแรงและอาจจะมีบุคคลอ่ืนสามารถดูแลบิดาแทนได ซึ่งหลังจากน้ันไมนาน บิดาของขาราชการครู

ผูขอยายไดเสียชีวิตลงจึงไดมีการตอวาและกลาวถึงการตีความในการพิจารณาการยายดังกลาว  

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการยายนอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑแลวควรพิจารณาตาม 

หลักมนุษยธรรมดวย หรือควรมีขอมูลประกอบอ่ืนเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณา เชน การลงพ้ืนที่

จริงเพ่ือตรวจสอบขอมูล เพ่ือใหการพิจารณาการยายมีความเปนธรรมและโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

  1.5 องคประกอบการพิจารณาการยาย (องคประกอบตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด) ผูให

ขอมูลแสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังน้ี  

     1. เปนคะแนนวิทยาศาสตรดีอยูแลว ควรเนนเฉพาะหัวขอที่เปนวิทยาศาสตร 

(คะแนน)  

     2. ควรเนนพัฒนาการของนักเรียนไมใชใบประกาศ  

     3. การเขียนบรรยายใหคะแนนยาก และขาดความเปนธรรม 

     4. เพ่ิมภาระของขาราชการครูผูยายในดานของเอกสาร 

     5. ควรเพ่ิมองคประกอบความตองการของโรงเรียนที่คะแนนประเมินสูง 

     6. ควรกําหนดตัวช้ีวัดขององคประกอบใหละเอียด ไมควรมีประเด็นตองตีความ 

เชน จํานวนรางวัล รางวัลอะไรบาง รางวัลใดนับหรือไมนับ 

     7. ควรมีหลักเกณฑแยกใหชัดเจนระหวางประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพราะ

บริบทไมเหมือนกัน 

    8. องคประกอบการพิจารณาการยายมีความเหมาะสม 

 

 2. ความคิดเห็นตอประเด็นวิธีการดําเนินการยายหลักเกณฑและวิธีการยายฯ  

  2.1 การดําเนินการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบัน 

    ความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสําคัญในประเด็นการดําเนินการยายของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปจจุบัน 

มีความคิดเห็นที่หลากหลายทั้งที่ไปในทิศทางเดียวกันและความคิดเห็นที่แตกตางกัน ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี  
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    1. การผานความเห็นชอบ การดําเนินการยายของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรใหสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูดําเนินการผานความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. และ ก.ค.ศ. 

    2. ความลาชา การดําเนินการมีความลาชากวาเดิม มีขั้นตอนมากขึ้น เอกสารมากขึ้น 

ระยะเวลามากขึ้นกวาที่โรงเรียนจะไดรับขาราชการครูที่ขอยาย หรือโรงเรียนไดขาราชการครูใหมมา

แทนขาราชการครูที่ขอยาย ทําใหยังไมสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน ไมทันการเปดภาคเรียน

ของโรงเรียน การสงตัวขาราชการครู มีความลาชา และมีบางโรงเรียนดําเนินการชะลอการดําเนินการ

สงตัวขาราชการครู และแตละจังหวัดมีแนวปฏิบัติและกรอบเวลาในรายละเอียดไมเหมือนกัน 

นอกจากน้ียังมีการระบุเรื่องของเอกสารที่เปนภาระงานผูบริหารในการลงลายมือ (เซ็นสด) 

    3. ระยะเวลาในการขอยาย ควรลดเหลือ 2 ปกําลังพอดี 4 ปนานเกินไป 

    4. มีการดําเนินการที่ยังไมเปดกวางแกขาราชการครูทุกสังกัดไดยายมากขึ้น มีการจํากัด

เกณฑการยายที่มีคะแนนแตกตางกัน ภายในเขตพ้ืนที่ และนอกเขตพ้ืนที่ โดยไมคํานึงถึงความรู 

ความสามารถและความจําเปนสําคัญ และควรมีการพิจารณายายขามสังกัดได 

    5. ความซ้ําซอน ในการดําเนินการยายเกิดความซ้ําซอนระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

    6. จํานวนครั้งในการเขียนยายปละ 2 ครั้งนอยเกินไป เน่ืองจากชวงเวลาที่ขาราชการ

ครูขาดแคลนไมตรงกับความตองการของโรงเรียนควรใหมีการยายตลอดเวลาเมื่อมีความจําเปน 

    7. ในการพิจารณาควรเพ่ิมผลงานดีเดนประกอบการพิจารณา 

    8. เกณฑการยายของ ก.ค.ศ. ไมตอบสนองความตองการของโรงเรียนที่ตองการ

ขาราชการครูที่มีคุณภาพตรงกับลักษณะการปฏิบัติงาน เชน ขาราชการครูที่สอนนักเรียนปญญาเลิศ 

ขาราชการครูที่มีความสามารถพิเศษที่ตรงกับบริบทของโรงเรียน 

    9. เกณฑการยายยังไมสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่เจตนาให

โรงเรยีนรับการกระจายอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

    10. การดําเนินการดีแลว สามารถลดการทุจริต การหาผลประโยชนจากการยาย 

การพิจารณาการยายผานองคคณะบุคคล กศจ. เปนการคานอํานาจ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่เปน

วิทยาศาสตรเน่ืองจากเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิภายนอกเปนองคพิจารณา 

 

  2.2 ปญหาในทางปฏิบัติของการยายตามหลักเกณฑและวิธีการยายในปจจุบัน ผูให

ขอมูลแสดงความคิดเห็นมีรายละเอียดดังน้ี  

    1. การยายตามหลักเกณฑและวิธีการยายในปจจุบัน หลักเกณฑและวิธีการยายฯ 

ไมมีปญหา มีปญหาในทางปฏิบัติเหมาะสมกับหลักธรรมาภิบาล เรื่องคุณธรรม นิติธรรม และความ

โปรงใส 
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    2. ขาราชการครูทุกคนในเขต/จังหวัดเดียวกัน หรือตางเขต ควรไดรับสิทธิเทาเทียม

กันตามรัฐธรรมนูญ ไมมีคะแนนเฉพาะคนใดคนหน่ึงในเขตใดเขตหน่ึง 

    3. ควรมีการช้ีแจงผลการพิจารณาขอยายของคณะกรรมการฯ ตอสาธารณะชน 

    4. ควรเปนไปตามความตองการของสถานศึกษา 

    5. ความโปรงใสของคณะกรรมการสถานศึกษาไมมีโอกาสไดคัดเลือกบุคลากรที่ตรง

กับความตองการของโรงเรียน  

    6. ความขัดแยงกับหลักนิติธรรมพระราชบัญญัติการศึกษา พระราชบัญญัติครู และ

พระราชบัญญัติกระทรวงศึกษาธิการที่ ใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล ใหความเห็นเกี่ยวกับการยาย

ขาราชการครู ในทางปฏิบัติมีสัดสวนคะแนนที่นอยมาก 

    7. มีหลักความโปรงใส และหลักความคุมคา 

   2.3 ปญหาตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตอผูเรียน ผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็น

มีรายละเอียดดังน้ี 

   1. การยายตามหลักเกณฑและวิธีการยายในปจจุบัน มีปญหาในเรื่องการจัด

การศึกษาอยางมีคุณภาพตอผูเรียน เพราะมีความลาชา ตองผานมติที่ประชุมของ กศจ. ซึ่งดําเนินการ

ลาชากวาให สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการเอง ทําใหโรงเรียนขาดตําแหนงขาราชการครูที่

ยายมาแทน ขาราชการครูไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน สงผลตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพของ

ผูเรียน 

   2. ถายึดตามความตองการวิชาเอกของโรงเรียน ก็จะไมสงผลกระทบตอผูเรียน 

ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดวิชาเอก เพ่ือเอ้ือประโยชนตอบุคคล 

    3. ปญหานอยลงกวาในอดีตที่ผานมาเน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนมีความตอเน่ือง  

    4. หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไปตาม

รูปแบบปจจุบัน แตเมื่อไดรับพิจารณาใหยายไดแลวควรมีการพิจารณาคืนอัตรากําลังใหมีความรวดเร็ว

และใชระยะเวลาใหนอยลง เพ่ือลดภาระของโรงเรียนที่ขาดขาราชการครูและจัดการเรียนการสอน

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนไปตามปกติ 

    5. ควรยายตามความตองการของขาราชการครูและโรงเรียนที่สอดคลอง 

    6. ปญหาการยายไมตรงกับความตองการของสถานศึกษา ในเรื่องของชวงเวลา 

การยาย เชน เมื่อขาราชการครูเกษียณอายุกวาจะไดขาราชการครูมาแทนกินเวลาหลายเดือน 

    7. เมื่อตองดําเนินการดานเอกสารมาก ก็จะสงผลตอเวลาปฏิบัติงานของขาราชการ

ครู ควรลดภาระดานเอกสารลงตามความเหมาะสม 

    8. ควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของโรงเรียนปลายทางในการขอตําแหนงครู

วิชาเอกที่ขาด เชน ขาดขาราชการครูคณิตศาสตร แตพิจารณาขาราชการครูภาษาไทยมาเพ่ือใหครบเกณฑ

จํานวนขาราชการครู ซึ่งไมไดแกปญหาการขาดขาราชการคร ู
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    9. ควรใหโรงเรียนพิจารณารับยายเอง แลวเสนอสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กลั่นกรอง 

    10. โรงเรียนไมไดรับขาราชการครูที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนตรงกับ

ความตองการ เชน โรงเรียนตองการขาราชการครูที่มีความรูความสามารถการสอนคณิตศาสตร แตไมมี

เกณฑในการพิจารณาผลงานการจัดการเรียนการสอนเชิงประจักษ 

    11. มีความลาชา ทําใหโรงเรียนขาดอัตรากําลังขาราชการครูเปนเวลานานทําให

นักเรียนเสียโอกาส 

 

 3. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูใหขอมูลแสดง

ความคิดเห็นมีรายละเอียดดังน้ี 

  1. ควรเขียนยายในชวงเดือนสิงหาคมเหมือนเดิม ปละ 1 ครั้ง แตพิจารณาไดตลอดทั้งป

จนครบระยะเวลาในการเขียนยายรอบใหม  

  2. อยากใหบริหารเวลาใหเปนไปตามปฏิทินการยายฯ โดยยึดประโยชนของผูเรียนและ

โรงเรยีนเปนสําคัญ  

  3. ใหปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษาแค  2 ป เนนการพัฒนาการของผูเรียน  

  4. ควรมีองคกร หรือคณะกรรมการพิจารณา/อนุมัติการยายเปนของเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยตรง ไมใชตางสังกัดมามีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เชน ปจจุบันควรคืนอํานาจตามมาตรา 53 มาให

สํานักงานเขตพ้ืนที่โดยตรง ไมใชผูวาราชการจังหวัด หรือศึกษาธิการจังหวัดซึ่งเปนผูที่ไมรูจักขาราชการครู

และโรงเรียนอยางแทจริง  

  5. ควรใหอํานาจในการยายอยูที่ใดที่หน่ึง เชน สํานักงานเขตพ้ืนที่  

  6. ควรใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาแตละภูมิภาค

รวมประชุมวางแผนรวมกันเพ่ือใหไดขอยุติที่ดีที่สุด 

  7. ควรใหคณะกรรมการระดับสถานศึกษา เปนคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา

การยาย 

  8. ถาขั้นตอนการพิจารณาการยายเปนไปตามเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการยายจะมีความโปรงใสและมีความยุติธรรม 

  9. ควรใหผลการยายมีผลทันตอการเปดการเปดภาคเรียนจะไดไมเกิดผลกระทบตอ

ระบบบริหารจัดการ 

  10. หลักเกณฑที่กําหนดออกมาดีแลวเพราะผานระบบกลั่นกรอง แตปญหาอยูที่ผูใช

หลักเกณฑ และการตีความเพ่ือประโยชนของพรรคพวกและตนเอง 

  11. ก.ค.ศ. ควรกระจายอํานาจใหสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศกึษา 



 
 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 โครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาหลักเกณฑและ

วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษา 

วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือ

ศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใชวิธีการวิจัย 

แบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ในการดําเนินการวิจัย โดยการสรุปและอภิปรายผล

ผูวิจัยนําเสนอตามลําดับดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพปจจุบันของการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

- การยายกรณีปกติ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู 

ที่ขอยายกรณีปกติสวนใหญขอยายเพ่ือกลับภูมิลําเนา ยายเพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ ยายที่อยู โดย

ยายไปสถานศึกษาที่มีใกลบาน ใกลที่พักอาศัย สะดวกในการเดินทาง และมีขนาดสถานศึกษาใหญ

กวาเดิม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่เคยเขียนขอยายกรณีปกติมี

ประสบการณที่ไมสามารถยายไดตามความประสงค สาเหตุสวนใหญมาจากอัตราในสถานศึกษาเกินไม

สามารถรับยายได นอกจากน้ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สวนใหญเห็นดวย

กับหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ในปจจุบันทั้งใน

ดานประเภทการยาย คุณสมบัติของผูขอยาย องคประกอบการยาย แตเห็นดวยนอยที่สุด ในประเด็น 

กศจ. เปนผูพิจารณาการยาย และการย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว  

- การยายกรณีพิเศษ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู 

ที่ขอยายกรณีพิเศษสวนใหญขอยายเพ่ือดูแลบิดา มารดา ติดตามคูสมรส รักษาอาการเจ็บปวย โดย

ยายไปสถานศึกษาที่มีขนาดใหญกวาเดิม สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ที่เคยเขียนขอยายกรณีปกติมีประสบการณที่ไมสามารถยายไดตามความประสงค สาเหตุสวนใหญ 

มาจากอัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถรับยายได นอกจากน้ี ขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ตําแหนงครู สวนใหญเห็นดวยอยางย่ิงในประเด็นประเภทการยายกรณีพิเศษ และใน

ประเด็นการยายกรณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอดป สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด คือ ประเด็น
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การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย กศจ. และประเด็นสามารถย่ืนคํารองไดเพียง 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว  

 

 2. สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู  

- ประเภทการยาย ไดแก การยายกรณีปกติ การยายกรณีพิเศษ และการยายกรณี

เพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครูที่ขอยายกรณีปกติ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูที่ขอยายกรณีพิเศษ  

มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยสวนใหญเห็นวามีความเหมาะสมและครอบคลุมตามความตองการ

ในการยาย  

- องคประกอบการพิจารณาการยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูที่ขอยายกรณีปกติสวนใหญเห็นวาองคประกอบมีความเหมาะสม รายละเอียดตัวช้ีวัดตาม

องคประกอบ เกณฑการใหคะแนนมีความชัดเจน แตในสวนของรางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึง

ความรูความสามารถ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เชน ประเภทรางวัล ระดับของรางวัล 

จํานวนรางวัล เปนตน สวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูที่ขอยายกรณีพิเศษ 

สวนใหญเห็นวาองคประกอบการพิจารณาการยายของการยายกรณีพิเศษ ที่จะตองมีการย่ืนหลักฐาน

ของทางราชการหรือหลักฐานทางการแพทยปจจุบัน มีความเหมาะสม แตผูพิจารณากลั่นกรองการยาย

ควรใหความสําคัญกับการดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยายกรณีอ่ืน และควรเช่ือมั่น

และดําเนินการตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทางการแพทย  

  

3. สภาพปญหาจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

- คุณสมบัติของผูยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ูที่ขอยาย

กรณีปกติ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยายกรณีพิเศษ มีความคิดเห็น

ในทิศทางเดียวกัน โดยสวนใหญเห็นวาตองปฏิบัติงานในตําแหนงครูในสถานศึกษาปจจุบันติดตอกัน 

ไมนอยกวา 2 ป ไมอยูระหวางการลาศึกษาตอ และอายุราชการเหลือไมนอยกวา 2 ป นับถึงวันที่  

30 กันยายน ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูยายที่มีความเหมาะสมไมควรนับการปฏิบัติงานในตําแหนง 

ครูผูชวย เพราะเพ่ิงผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมในตําแหนงครูผูชวย ควรไดเรียนรู

การปฏิบัติงานในตําแหนงครู เพ่ือใหมีความพรอม มีประสบการณที่ เพียงพอกอนการยายไป

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาอ่ืน 

- ระยะเวลาการย่ืนคํารอง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู 

ที่ขอยายกรณีปกติสวนใหญเห็นวาสวนใหญเห็นวาระยะเวลาการย่ืนคํารองปละ 1 ครั้งในเดือน

มกราคมของทุกป เปนเวลา 15 วันทําการ มีความเหมาะสมแตควรย่ืนคํารองในเดือนสิงหาคมของทุกป 
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เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ แตบางสวนเห็นวาควรปรับ

ระยะเวลาการย่ืนคํารองเปนปละ 2 ครั้ง สําหรับกรณีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูที่ตองการขอยายในรอบที่ 1 แตไมตองการขอยายในรอบที่ 2 เพราะอาจเลยเวลาความจําเปน

ในการขอยาย และในกรณีมีหลักฐานประกอบการย่ืนคํารองเพ่ิมเติมที่อาจจะสงผลตอคะแนนการพิจารณา

ขอยาย นอกจากน้ี ในสวนของการย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวน้ัน ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูที่ขอยายกรณีปกติเห็นวามีความเหมาะสม เพ่ือลดความยุงยากใน

การพิจารณากลั่นกรอง แตบางสวนเห็นวาไมเหมาะสม ควรย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอยายไดสําเร็จ สวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ที่ขอยายกรณีพิเศษสวนใหญเห็นวาระยะเวลาการย่ืนคํารองในการยายกรณีพิเศษที่

สามารถยื่นคํารองขอยายไดตลอดปมีความเหมาะสม ควรปฏิบัติเชนเดิมเน่ืองจากเปนการยายกรณีพิเศษ 

มีความจําเปนเรงดวนในการยาย ไมสามารถรอใชการยายกรณีปกติได 

- ระยะเวลาการพิจารณาการยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู ที่ขอยายกรณีปกติสวนใหญเห็นวาการพิจารณาการยายปละ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 

ระหวางวันที่ 15 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม และรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม  

มีความเหมาะสม ควรปฏิบัติเชนเดิม เชนเดียวกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ที่ขอยายกรณีพิเศษที่เห็นดวยกับการพิจารณาการยายของการยายกรณีพิเศษที่สามารถพิจารณาได

ตลอดป 

- ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครู ที่ขอยายกรณีปกติ และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยายกรณีพิเศษ 

มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน โดยสวนใหญคิดวาสภาพปญหาการพิจารณากลั่นกรองการยายมา

จากการพิจารณากลั่นกรองการยายโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งในทางปฏิบัติอาจเกิดความไมโปรงใส

ในการพิจารณา ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน รวมไปถึงการตีความพิจารณากลั่นกรองการยายของ

แตละสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี อกศจ. ดูแลแตกตางกัน ทําใหการตีความพิจารณาการยาย

แตกตางกัน นอกจากน้ี เห็นวามีความลาชาในการพิจารณาการยาย เน่ืองจากการพิจารณากลั่นกรอง

การยายในปจจุบันเปนอํานาจหนาที่ของ อกศจ. แตผูรวบรวมขอมูลการย่ืนคํารองขอยายของ

ขาราชการครูเปนหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทําใหตองใชระยะเวลานานขึ้น ขั้นตอน 

การพิจารณามากขึ้น ทําใหมีความลาชาที่โรงเรียนจะไดรับขาราชการครูที่ขอยาย หรือโรงเรียนได

ขาราชการครูใหมมาแทนขาราชการครูที่ขอยาย ซึ่งอาจไมทันในการเปดภาคการเรียนของโรงเรียน 

ทําใหโรงเรียนขาดขาราชการครูและขาราชการครูในโรงเรียนมีภาระงานที่มากขึ้น จึงควรใหสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําให

ระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความรวดเร็วมากขึ้น และสถานศึกษาไดขาราชการครูที่ตรงกับ 

ความตองการของสถานศึกษา 
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 4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

   4.1 หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครูกรณีปกติ 

    - รายละเอียดตัวช้ีวัดขององคประกอบดานรางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึง

ความรูความสามารถ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวช้ีวัดที่ชัดเจน เชน ประเภทรางวัล ระดับของรางวัล 

จํานวนรางวัล เปนตน 

   4.2 การดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู 

     1) การยายกรณีปกติ   

     - ควรย่ืนคํารองขอยายกรณีปกติในเดือนสิงหาคมของทุกป เน่ืองจากเปน

ชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุราชการ 

     - ควรปรับระยะเวลาการย่ืนคํารองเปนปละ 2 ครั้ง สําหรับกรณีขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ตองการขอยายในรอบที่ 1 แตไมตองการขอยายใน 

รอบที่ 2 เพราะอาจเลยเวลาความจําเปนในการขอยาย และในกรณีมีหลักฐานประกอบการย่ืนคํารอง

เพ่ิมเติมที่อาจจะสงผลตอคะแนนการพิจารณาขอยาย 

     - ควรย่ืนคํารองไดมากกวา 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขอยาย

ไดสําเร็จ 

     - ควรใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา 

เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําใหระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความรวดเร็วมากขึ้น และ

สถานศึกษาไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ตรงกับความตองการของ

สถานศึกษา 

     - ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการยาย

เพ่ือพิจารณาตําแหนงที่ขอยายใหสามารถสับเปลี่ยนกันได พิจารณาหาคนมาแทนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ที่ขอยาย เพ่ือปองกันไมใหโรงเรียนขาดบุคลากร 

     - ควรสํารวจตําแหนงที่วางในแตละโรงเรียนใหชัดเจนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญ

ในการพิจารณาเขียนยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

     - คณะกรรมการพิจารณาการขอยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส ม ี

ความเปนกลาง ไมเลือกปฏิบัติ และไมรับเงินสินบนเพ่ือชวยในการพิจารณายาย การทํางานสามารถ

ตรวจสอบได ดําเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     - ควรใหความสําคัญกับการยายกลับภูมิลําเนา เพ่ือชวยลดปญหา 

ดานคาใชจาย คาครองชีพของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู เน่ืองจากปจจุบัน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีภาวะหน้ีสินคอนขางมากทั้งจากการซื้อ
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รถยนตเพ่ือใชในการเดินทาง หรือการซื้อที่พักอาศัย ถาสามารถยายกลับภูมิลําเนาไดก็จะสามารถ 

ลดภาวะหน้ีสินลงได เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง สถานศึกษาอยูใกลบาน ใกลที่อยูอาศัย 

     2) การยายกรณพีิเศษ 

     - ผูพิจารณากลั่นกรองการยายกรณีพิเศษควรใหความสําคัญกับการดูแล

บิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยายกรณีอ่ืน  

     - ผูพิจารณากลั่นกรองการยายกรณีพิเศษควรเช่ือมั่นและดําเนินการตาม

ความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทางการแพทย 

     - ควรใหผูอํานวยการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการพิจารณาการยาย 

หรือการรับยาย 

     - ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการยาย

เพ่ือพิจารณาตําแหนงที่ขอยายใหสามารถสับเปลี่ยนกันได พิจารณาหาขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มาแทนที่ขอยาย เพ่ือปองกันไมใหโรงเรียนขาดบุคลากร 

 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

 

 1. สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวนใหญมีสาเหตุการยายดานการยายกลับภูมิลําเนามากที่สุด รองลงมาคือ ดูแล

บิดามารดา และยายเพ่ือความกาวหนาในอาชีพ ซึ่งเปนเหตุผลสวนตัวของขาราชการครูเน่ืองจาก 

บางทานไดรับการบรรจุในพ้ืนที่ที่ไมใชภูมิลําเนาเดิม ทําใหมีคาใชจายในการเดินทาง คาใชจายใน 

การเชาที่อยูอาศัย และมีบิดามารดาที่มีอายุและมีอาการเจ็บปวยตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด ทําให

จําเปนตองย่ืนคํารองขอยาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศิริธร พลเยี่ยม (2560) ศึกษาเรื่องสาเหตุ

การยายของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการยายของขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 18 เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาดานการบริหารงานในโรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 การเก็บขอมูลใชการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ใช เทคนิคการคัดเลือกผู ใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บขอมูลจาก 

การลงพ้ืนที่สัมภาษณขาราชการครูที่ เคยบรรจุในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จํานวน 10 คน ผลการวิจัย พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครูใน
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โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 มีจํานวน 7 สาเหตุ  

เรียงตามลําดับความสําคัญของขอคนพบ ไดแก 1) สาเหตุ ดานการเรียนการสอนและภาระงาน คือ 

งานที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนแลวยังมีงานที่สามเพ่ิมขึ้น ทั้งมีปริมาณงานที่มากเกินไปและ

เปนงานที่ใหมถนัด 2) สาเหตุดานการกลับภูมิลําเนา คือ โรงเรียนขนาดเล็กที่ไดรับการบรรจุแตงต้ัง 

ไมอยู ณ ภูมิลําเนาเดิม 3) สาเหตุดานสวัสดิการตาง ๆ คือ รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต เชน 

การสอนพิเศษหรือการหารายไดเสริม และที่พักอาศัยมีลักษณะที่ทรุดโทรม ขาดการปรับปรุงซอมแซม

เปนเวลานาน ในบางพ้ืนที่เปนที่เปลี่ยวขาราชการครูไมสามารถใชชีวิตตามลําพังได 4) สาเหตุดาน

คมนาคม คือ ยากลําบากตอการเดินทางไปกลบัระยะทางไปโรงเรียนมีความยากลําบาก ไกลจากที่พัก

อาศัย โรงเรียนอยูในทองถิ่นที่หางไกล บางที่ยังทุรกันดาร 5) สาเหตุดานผูเรียน คือ นักเรียนขาดเรียน

เปนประจํามาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุน 6) สาเหตุดานความสัมพันธของเพ่ือนรวมงาน คือ 

เพ่ือนรวมงานมักคอยจับผิดจึงทําใหเกิดความลําบากใจและเกิดความเครียดในการทํางาน และสาเหตุ

ดานคูสมรส คือ ขาราชการครูไมไดอาศัยรวมกับคูสมรส จึงทําใหเขียนยายสถานศึกษา ตามลําดับ 

นอกจากน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของวิไลรัตน คันธาวัฒน (2550) ที่ไดศึกษาสาเหตุของการยายของ

ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา สาเหตุการยายของ

ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูใน

ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการทํางาน มีสาเหตุการยายโดยรวมอยูในระดับนอย ดาน

ผูบริหารสถานศึกษา ดานภาระงาน และดานสถานที่ทํางาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับปานกลาง 

ดานผูรวมงาน มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาดานเหตุผลสวนตัวมีสาเหตุการยาย

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สาเหตุการยายดานครอบครัว ดานคาใชจาย อยูในระดับปานกลาง 

ดานสุขภาพ มีสาเหตุการยายอยูในระดับนอย และสอดคลองกับงานวิจัยของกรรณิการ เกตทอง 

(2559) ที่ไดศึกษาสาเหตุและแนวโนมการลาออก/โอนยาย ของขาราชการ ในหนวยงานวิชาการ 

กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พบวาความกาวหนาในสายอาชีพ เปน

สาเหตุหน่ึงที่ทําใหขาราชการลาออกหรือโอนยาย โดยความกาวหนาในสายอาชีพตองมีความชัดเจน 

โปรงใส เพ่ือใหบุคลากรสามารถมีโอกาสกาวหนาและประสบความสําเร็จในสายอาชีพไดเทาเทียมกัน 

หากไมมีการกําหนดหลักเกณฑหรือแมวาจะมีการกําหนดรูปแบบและวิธีการประเมินที่ชัดเจนแลว  

แตยังพบวายังคงมีการใชระบบอุปถัมภในการคัดเลือกบุคลากรใหขึ้นในตําแหนงที่สูงขึ้น ก็สงผลตอ

การตัดสินใจลาออก/โอนยายของบุคลากรเพ่ิมขึ้นตามไปดวย และยังพบวา ขาราชการระดับปฏิบัติการ

และชํานาญการที่ยังปฏิบัติราชการอยู สวนใหญคิดวาเห็นวาเงินเดือนที่ไดรับอยูในขณะน้ีไมเพียงพอ

ตอการครองชีพ 
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 2. ความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นดวยอยางย่ิงกับประเภทการยายกรณีพิเศษ เชน การยายติดตามคูสมรส 

การยายกรณีเจ็บปวยรายแรง การยายเพ่ือดูแลบิดามารดา และเห็นวาการยายกรณีพิเศษควรจะ

สามารถขอยายไดตลอดป เน่ืองจากเปนกรณีพิเศษและกรณีเรงดวน เชน อาการเจ็บปวยของบิดา

มารดา หรืออาการเจ็บปวยรายแรงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู ซึ่งหาก

ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่หางไกลภูมิลําเนา ก็จะไมสามารถดูแลบิดามารดา ดูแลตัวเอง หรือมีคนที่

สามารถดูแลในยามเจ็บปวยได เพราะไมไดอยูใกลชิดกับครอบครัว หรือในกรณีที่ขาราชการครูเปน

บุตรเพียงคนเดียว แลวอยูไกลบาน ไกลภูมิลําเนา ทําใหไมมีบุคคลที่สามารถดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวย

แทนได จึงควรไดรับการพิจารณายายอยางเรงดวน สอดคลองกับงานวิจัยของงานวิจัยของวิไลรัตน 

คันธาวัฒน (2550) ที่ไดศึกษาสาเหตุของการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา สาเหตุการยายของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ พบวา มีสาเหตุการยายโดยรวม 

ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มีสาเหตุ

การยายดานเหตุผลสวนตัว มากกวาขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

ดานเหตุผลสวนตัว จําแนกตามสถานภาพโสด สมรส และหมาย/หยาราง จําแนกตามสถานภาพโสด 

สมรส และหมาย/หยาราง มีสาเหตุการยายโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยขาราชการครูที่มีสถานภาพสมรส และ หมาย มีสาเหตุการยายดานเหตุผลสวนตัว มากกวา 

ขาราชการครูที่มีสถานภาพโสด เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สาเหตุการยายดานครอบครัวแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานอ่ืนไมแตกตาง 

 นอกจากน้ี ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เห็นดวยในประเด็นการยายขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาโดย กศจ. คอนขางนอย สอดคลองกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพที่เห็นวา การพิจารณาการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดย 

การอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เน่ืองจากในปจจุบันการดําเนินงานพิจารณาการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล พิจารณาผล

คะแนนตามตัวช้ีวัดการพิจารณาการยาย แลวจึงสงขอมูลเขาที่ประชุม กศจ. เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ

ย า ย  

ซึ่งการทํางานลักษณะดังกลาวจะใชระยะเวลาในการพิจารณาคอนขางนาน จึงควรลดขั้นตอน 

การทํางานลง ลดการทํางานซ้ําซอน เพ่ือใหสามารถพิจารณายายไดรวดเร็วมากขึ้น นอกจาก 

การพิจารณาการยายแลว การจัดหาขาราชการครูมาทดแทนขาราชการครูที่ขอยายไปเปนสิ่งที่สําคัญ 

เน่ืองจากบางพ้ืนที่ไมมีการประชุมรวมกันในการพิจารณาสับเปลี่ยนขาราชการครู เพ่ือปองกันการเกิด
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ปญหาโรงเรียนขาดแคลนขาราชการครู โดยพิจารณาการยายเปนรายกรณี แตไมพิจารณาวามี

ขาราชการครูทานใดสามารถยายมาแทนที่ได ทําใหโรงเรียนเสียโอกาสรับยายขาราชการครู รวมไปถึง

การตรวจสอบตําแหนงวางของแตละโรงเรียน ควรมีการสํารวจและประกาศใหขาราชการครูรับทราบ 

ซึ่งเปนการเพ่ิมโอกาสในการเขียนยายไดตามความประสงคของขาราชการคร ู 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. การยายกรณีปกติ 

  1.1 ควรจัดสรรขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มาทดแทน

ตําแหนงที่ขอยายไป เพ่ือไมใหโรงเรียนขาดแคลนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู

สําหรับการจัดการเรียนการสอน 

  1.2 ควรใหผูอํานวยการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการพิจารณาการยาย หรือ 

การรับยาย เน่ืองจากผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูที่มีขอมูลดานอัตรากําลังของสถานศึกษา เขาใจ

บริบทของสถานศึกษา มีความใกลชิดและรูจักกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู

ทําใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาการยายไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหคณะกรรมการสถานศึกษา

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

  1.3 ควรใหความสําคัญกับการยายกลับภูมิลําเนา เพ่ือชวยลดปญหาดานคาใชจาย  

คาครองชีพของขาราชการครู เน่ืองจากปจจุบันขาราชการครูมีภาระหน้ีสินคอนขางมากทั้งจากการซื้อ

รถยนตเพ่ือใชในการเดินทาง หรือการซื้อที่พักอาศัย ถาสามารถยายกลับภูมิลําเนาไดก็จะสามารถ 

ลดภาวะหน้ีสินลงได เพราะมีความสะดวกในการเดินทาง สถานศึกษาอยูใกลบาน ใกลที่อยูอาศัย 

  1.4 กรรมการพิจารณาการยายควรมีความเปนธรรม โปรงใส เปนกลาง สามารถ

ตรวจสอบได ดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดอยางเครงครัด 

  1.5 การพิจารณาการยายใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและอนุกรรมการขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยาย เน่ืองจากสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลทั้งในสวนของอัตรากําลังของบุคลากร จํานวนตําแหนงวาง

ในแตละพ้ืนที่และในแตละวิชาเอก ซึ่งจะทําใหการพิจารณาการยายมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

 2. การยายกรณีพิเศษ 

  2.1 ควรใหความสําคัญกับการยายเพ่ือดูแลบิดามารดาที่เจ็บปวยรายแรง ยายเพ่ือ

รักษาการเจ็บปวยรายแรงของตนเอง มากกวาการยายประเภทอ่ืน ๆ ควรไดรับการพิจารณาให

สามารถยายไดตลอดทั้งป เน่ืองจากมีความจําเปนเรงดวน 

  2.2 ควรใหผูอํานวยการสถานศึกษา เขามามีสวนรวมในการพิจารณาการยาย หรือ 

การรับยาย เน่ืองจากผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูที่มีขอมูลดานอัตรากําลังของสถานศึกษา เขาใจ

บริบทของสถานศึกษา มีความใกลชิดและรูจักกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู
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ทําใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาการยายไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหคณะกรรมการสถานศึกษา

เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

  2.3 ควรมีการประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเก่ียวของในการพิจารณาการยายเพ่ือ

พิจารณาตําแหนงที่ขอยายใหสามารถสับเปลี่ยนกันได พิจารณาหาขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา ตําแหนงครู มาแทนที่ขอยาย เพ่ือปองกันไมใหโรงเรียนขาดบุคลากร และควรสํารวจ

ตําแหนงที่วางในแตละโรงเรียนใหชัดเจนเพ่ือเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาเขียนยายของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
 3. การยาย และการเรียกบรรจุ 

  3.1 การเรียนบรรจุแบบเฉพาะกิจในกรณีโรงเรียนที่มีขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครู ยายออก แตไมมีการยายเขา เพ่ือแกไขบัญหาการขาดแคลนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

  3.2 การเรียกบรรจุโดยกําหนดระยะทางจากโรงเรียนที่ขอบรรจุกับภูมิลําเนาให

สอดคลองกับเพ่ือลดการขอยายกลับภูมิลําเนา 
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ภาคผนวก ก 
 

หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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เครื่องมือการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพฒันาหลักเกณฑ 

และวิธีการยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู
(ตอบเฉพาะผูเคยขอยายในตําแหนงครู) 

  

 คําชี้แจง  แบบสอบถามน้ีเปนเครื่องมือวิจัยในโครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน 
ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผลของการตอบแบบสอบถามจะไมมีผลใด ๆ ตอผูตอบ คณะผูวิจัยจะนําเสนอ
ในภาพรวมเทาน้ัน 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ  ชาย    หญิง  
2. อายุ ………………… ป อายุราชการ ...........................ป 
3. รายได   ตํ่ากวา 20,000 บาท      20,000 – 30,000 บาท       30,001 – 40,000 บาท  
  มากกวา 40,000 บาท 
4. ภูมลิําเนา     จังหวัด ...................................   ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัด .................................  ในเขตเทศบาล   นอกเขตเทศบาล 
6. สังกัด   สพป. ......................เขต .....................   สพม. ........................ 
7. ประสบการณการยาย  
 7.1 ทานเคยขอยายในกรณีใดบาง  
   ยายกรณีปกติ  จํานวนครั้งที่ขอยาย.............. ครั้ง 
   ยายกรณีพิเศษ จํานวนครั้งที่ขอยาย.............. ครั้ง 
   ยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนของทางราชการ จํานวนครั้งที่ขอยาย............ครั้ง 
 7.2 สาเหตุในการขอยาย (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ)  
   ยายกลับภูมิลําเนา  ยายที่อยู   ติดตามคูสมรส  ดูแลบิดา มารดา 

   เพ่ือความกาวหนาในวิชาชีพ   อ่ืน ๆ ระบุ ............................................... 
 7.3 สถานศึกษาที่ทานขอยายเปนอยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   ขนาดสถานศึกษาใหญกวาที่เดิม 
   ขนาดสถานศึกษาเทากับหรือเล็กกวาที่เดิม 
   เปนสถานศึกษาอยูใกลตัวเมือง 
   เปนสถานศึกษาอยูไกลตัวเมือง 
   มีความเจริญกวาที่เดิม 
   อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................ 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู 
1. ความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

ประเด็น 
เห็นดวยอยางยิ่ง -ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
5 4 3 2 1 

1. ประเภทการยายม ี3 กรณี      
   1.1 กรณีปกติ เชน การยายตามคํารองขอยาย       
   1.2 กรณีพิเศษ เชน ติดตามคูสมรส เจ็บปวยรายแรง ดูแล
บิดา มารดา  

     

   1.3 กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชนทางราชการ 
เชน เพ่ือแกไขปญหาการบริหาร 

     

2. คุณสมบัติของผูขอยายของกรณีปกติ      
   2.1 การปฏิบัติงานในตําแหนงครูไมนอยกวา 24 เดือน      
   2.2 ไมอยูระหวางลาศึกษาตอ      
   2.3 อายุราชการเหลือไมนอยกวา 24 เดือน นับถึง 30 
กันยายน 

     

3. การยายการณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอดป      
4. การยายกรณี พิเศษไมกําหนดระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงครูในการขอยาย 

     

5. ตําแหนงครูผูชวยไมสามารถขอยายได      
6. การย่ืนคํารองปละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคม เปนเวลา 15 
วันทําการ 

     

7. ระยะเวลาการพิจารณาการยาย ปละ 2 รอบ      
8. องคประกอบการพิจารณาการยาย ความรู ความสามารถ 
ประสบการณ ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 

     

9. ตําแหนงวางหลังจากรอบการพิจารณาไมสามารถใช
พิจารณายายนอกรอบการยายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดได 

     

10. การยายกรณีพิเศษ ใหเปนดุลพินิจของ กศจ.      
11. การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย 
กศจ. 

     

12. สามารถย่ืนคํารองไดเพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว      
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2. สาเหตุที่ทําใหไมสามารถยายไดตามความประสงค (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  ระยะเวลาการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑ  

  อัตราในสถานศึกษาเดิมขาดไมสามารถยายออกได 
  อัตราในสถานศึกษาเกินไมสามารถรับยายได  

  คุณสมบัติไมครบถวน 
  ไมสามารถยายกลับภูมิลําเนาได   
  อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................... 
3. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
4. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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แบบสัมภาษณ 
โครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพฒันาหลักเกณฑและวิธีการ

ยายขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
 

 โครงการวิจัยการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและ
วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา วิเคราะห 
สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการ และศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งขอความอนุเคราะหมายังทานที่เปนผูให
ขอมูลสําคัญรวมแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระเพ่ือประโยชนในการวิจัยครั้งน้ี 
 
1. ความคิดเห็นตอการดําเนินการยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปจจุบัน 
2. ความคิดเห็นตอหลักเกณฑและวิธีการยายฯ  (กรณี ว.24) ในประเด็นตอไปน้ี 
 2.1 ประเภทการยาย (ยายกรณีปกติ ยายกรณีพิเศษ ยายกรณีเพ่ือความเหมาะสมฯ) ครอบคลุมแลว
หรือไม ควรมีประเภทการยายอ่ืนหรือไม 
 2.2 คุณสมบัติของผูยาย (ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับแตเริ่มบรรจุ และกอนเกษียณอายุ ครูผูชวย
ไมสามารถยายได การลาศึกษาเต็มเวลา)  
 2.3 ระยะเวลาในการย่ืนคํารอง และระยะเวลาการพิจารณา (จํานวนครั้งในการยื่น จํานวนเขตพ้ืนที่
การศึกษาในการขอย่ืน และการพิจารณา) 
 2.4 การพิจารณากลั่นกรองการยาย (ทุกกรณี)  
 2.5 องคประกอบการพิจารณาการยาย (7 องคประกอบ) 
3. ในการยายตามหลักเกณฑการยายในปจจุบัน มีปญหาในทางปฏิบัติเหมาะสมหรือขัดแยงกับหลัก 
ธรรมาภิบาลหรือไม ในเรื่องใดบาง นอกจากน้ียังมีปญหาในเรื่องการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตอ
ผูเรียนหรือไม อยางไร 
4.  ขอเสนอแนะตอการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ขอมูลผูใหขอมูล ช่ือ-สกุล ……………………………………………….ตําแหนงปจจุบัน ..................................... 
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ภาคผนวก ค 
 

รายช่ือคณะผูวิจัย 
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รายชื่อคณะผูวิจัยโครงการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการพัฒนาหลกัเกณฑและ

วิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู  

สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ผูรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

คณะทํางาน 

1. ผศ.ดร.จิตตวิมล  คลายสุบรรณ ตําแหนง ที่ปรึกษาโครงการ 

2. นายณัฐพล  แยมฉิม  ตําแหนง หัวหนาโครงการ 

3. ดร.วิโรจน  เทพบุตร  ตําแหนง นักวิจัยในโครงการ 1 

4. นางสาวพิมพชนก  สีหา  ตําแหนง นักวิจัยในโครงการ 2 

5. นางสาวปยฉัตร ออนนอม  ตําแหนง เจาหนาที่ประสานงานโครงการ 

    

สถานที่ติดตอ 

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   โทร.0-2244-5208 

   โทรสาร.0-2244-5600-1 

   E-mail: dusitpoll@yahoo.com 

 

ผูจัดทํา / ประสานงานโครงการ 

   นางสาวปยฉัตร ออนนอม     

  โทร 0-2244-5210 มือถือ 089-4787929 
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ภาคผนวก ง 
 

การนําเสนอผลการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู

 



การศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทาง
ในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยาย

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

เสนอ
สํานักงาน ก.ค.ศ.

โดย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วัตถุประสงค

1

2

เพื่อศึกษา วิเคราะห สภาพปจจุบัน ปญหา ในการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อศึกษาขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑ
และวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 



กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย

กลุ ม ตั ว อย า ง ที่ ใ ช ใ น ก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล       
เชิงคุณภาพ คือ ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษา เชน ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
บุคคล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
ที่เกี่ยวของกับการใชเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 19 ตัวอยาง 
ใ ช ก า ร เ ลื อ ก แ บ บ เ จ า ะ จ ง  ( Purposive 
Sampling)

กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ 
คือ ขาราชการครูที่เปนผูรับผลจากการใช
หลักเกณฑและวิธีการยาย ผู วิจัยกําหนด
ขน า ดกลุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย ใ ช สู ต ร  Taro 
Yamane (1973; อ า ง ถึ ง ใ น  ว ร ร ณี 
แกมเกตุ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
ยอมให เ กิดความคลาด เคลื่อน ได 5% 
จํานวนไมนอยกวา 398 ตัวอยาง ใชการสุม
ตั ว อ ย า ง แ บ บ ง า ย  ( Simple Random
Sampling) ที่เปนตัวแทนของกลุมประชากรทํา
ให ไดกลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลเชิง
ปริมาณ จํานวน 418 ตัวอยาง

กรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัย

Add Text
Simple PowerPoint 

Presentation

สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู

- ประเภทการยาย
- องคประกอบการพิจารณาการยาย

สภาพปญหาจากการดําเนินงานการตาม
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

- คุณสมบัติของผูขอยาย
- ระยะเวลาการยื่นคํารอง
- ระยะเวลาการพิจารณาการยาย
- ผูพิจารณากลั่นกรองการยาย

ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตําแหนงครู



01
แบบสัมภาษณในการเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพ 

02
แบบสอบถามในการเก็บขอมูล
เชิงปริมาณ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

การวิเคราะหขอมูล
ใชสถิติพื้นฐาน คือ แจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) การคิดอัตรารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean Score)



ผลการวิจัย

ขาราชการครูที่ขอยายกรณี
ปกติสวนใหญขอยายเพื่อกลับ
ภูมิลําเนา ยายเพื่อความกาวหนา
ในวิชาชีพ ยายที่อยู โดยยายไป
สถานศึกษาที่มี ใกลบาน ใกลที่
พักอาศัย สะดวกในการเดินทาง 
แล ะมี ขนาดสถานศึกษา ใหญ
กวาเดิม 

1. สภาพปจจุบันจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู

การยายกรณีปกติ 

ขาราชการครูที่เคยเขียนขอยาย
กรณีปกติมีประสบการณที่ ไม
ส า ม า ร ถ ย า ย ไ ด ต า ม ค ว า ม
ประสงค สาเหตุสวนใหญมาจาก
อั ตร า ใ นสถ าน ศึกษ า เ กิ น ไ ม
สามารถรับยายได 

ขาราชการครูสวนใหญเห็นดวยกับ
หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการ
ครู แ ล ะ บุ คลากรทางการศึ กษา 
ตําแหนงครู ในปจจุบันทั้งในดาน
ประเภทการยาย คุณสมบัติของผู
ขอยาย องคประกอบการยาย แต
เ ห็ น ด ว ยน อยที่ สุ ด  ใ น ปร ะ เ ด็ น
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
(กศจ.) เปนผูพิจารณาการยาย และ
การยื่นคํารองได เพียงเขตพื้นที่
การศึกษาเดียว 

ผลการวิจัย (ตอ)
1. สภาพปจจุบันจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
การยายกรณีพิเศษ 

ขาราชการครูที่ขอยายกรณี
พิเศษสวนใหญขอยายเพื่อดูแล
บิดา มารดา ติดตามคูสมรส 
รักษาอาการเจ็บปวย โดยยายไป
ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ มี ข น า ด ใ หญ
กวาเดิม 

ขาราชการครูที่เคยเขียนขอยาย
กรณีปกติมีประสบการณที่ ไม
ส า ม า ร ถ ย า ย ไ ด ต า ม ค ว า ม
ประสงค สาเหตุสวนใหญมาจาก
อั ตร า ใ นสถ าน ศึกษ า เ กิ น ไ ม
สามารถรับยายได 

ขาราชการครูสวนใหญเ ห็นดวย
อยางยิ่งในประเด็นประเภทการยาย
กรณีพิเศษ และในประเด็นการยาย
กรณีพิเศษสามารถขอยายไดตลอด
ป สวนประเด็นที่เห็นดวยนอยที่สุด 
คือ ประเด็นการยายขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดย กศจ. 
และประ เด็นสามารถยื่นคํารองได
เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว 



ผลการวิจัย (ตอ)
2. สภาพปญหาของหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงครู 

ดานองคประกอบการยายกรณี
ปกติ รายละเอียดตัวชี้วัดของ
รางวัล ที่ ไดรับหรือผลงาน ที่
แสดงถึงความรูความสามารถ 
ควรกําหนดรายละ เ อียดของ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เชน ประ เภท
รางวัล ระดับของรางวัล จํานวน
รางวัล เปนตน 

ดานองคประกอบการยายกรณี
พิเศษ ผูพิจารณากลั่นกรอง
การยายควรใหความสําคัญกับ
การดูแลบิดามารดาที่ เ จ็บปวย
รายแรงมากกวาการยายกรณี
อื่น และควรเชื่อมั่นและดําเนินการ
ตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎ
ในหลักฐานทางการแพทย

ผลการวิจัย (ตอ)
3. สภาพปญหาจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ดานระยะเวลาการยื่นคํารองการยายกรณีปกติ อาจปรับเปนยื่นคํารองในเดือน
สิงหาคมของทุกป เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ทราบตําแหนงวางจากการเกษียณอายุ
ราชการ และควรปรับระยะเวลาการยื่นคํารองเปนปละ 2 ครั้ง และอาจปรับเปลี่ยนเปน
สามารถยื่นคํารองไดมากกวา 1 เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการขอยายได
สําเร็จ 



ผลการวิจัย (ตอ)
3. สภาพปญหาจากการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ดานผูพิจารณากลั่นกรองการยาย
• การพิจารณากลั่นกรองการยายในปจจุบันเปนอํานาจหนาที่ของ อกศจ. แตผูรวบรวมขอมูลการยื่นคํารองขอยายของ

ขาราชการครูเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
• เกิดปญหาในเรื่องความลาชาในการพิจารณาการยาย ทําใหใชระยะเวลาในการพิจารณานานขึ้น ขั้นตอนการพิจารณามากขึ้น 

ทําใหมีความลาชาที่โรงเรียนจะไดรับขาราชการครูที่ขอยาย หรือโรงเรียนไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง
ครู มาแทนที่ขอยาย

• ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา เปนผูพิจารณากลั่นกรองการยายจะทําให
ระยะเวลาการพิจารณาการยายมีความรวดเร็วมากขึ้น และสถานศึกษาไดขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 
ที่ตรงกับความตองการของสถานศึกษา

ผลการวิจัย (ตอ)
4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ดานหลักเกณฑและวิธีการยาย คือ ควรกําหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดของ
องคประกอบดานรางวัลที่ไดรับหรือผลงานที่แสดงถึงความรูความสามารถที่ชัดเจน 
เชน ประเภทรางวัล ระดับของรางวัล จํานวนรางวัล เปนตน 



ผลการวิจัย (ตอ)
4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ดานการดําเนินงานตามหลักเกณฑการยายของทุกประเภทการยาย 
• ผูพิจารณากลั่นกรองการยายตองมีความเปนธรรม โปรงใส เปนกลาง และยึดหลัก

ธรรมาภิบาล 
• ควรใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ .ก.ค.ศ. และผูบริหารสถานศึกษา เปนผู

พิจารณากลั่นกรองการยายเพื่อใหการดําเนินงานมีความรวดเร็วมากขึ้น 
• ควรมีการจัดประชุมรวมกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการพิจารณาการยาย และควรให

ผูอํานวยการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการพิจารณาการยายหรือการรับยาย

ผลการวิจัย (ตอ)
4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการยายกรณีปกติ 
• ควรยื่นคํารองขอยายกรณีปกติในเดือนสิงหาคมของทุกป 
• ควรปรับระยะเวลาการยื่นคํารองเปนปละ 2 ครั้ง 
• ควรยื่นคํารองไดมากกวา 1 เขตพื้นที่การศึกษา 
• ควรใหความสําคัญกับการยายกลับภูมิลําเนา 



ผลการวิจัย (ตอ)
4. ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู 

ขอเสนอแนะการดําเนินงานตามหลักเกณฑการยายกรณีพิเศษ 
• ผูพิจารณากลั่นกรองการยายกรณีพิเศษควรใหความสําคัญกับการดูแลบิดา

มารดาที่เจ็บปวยรายแรงมากกวาการยายกรณีอื่น 
• ควรเชื่อมั่นและดําเนินการตามความเห็นของแพทยที่ปรากฎในหลักฐานทาง

การแพทย 
• ควรมีการตีความการพิจารณาการยายในทิศทางเดียวกันทุกพื้นที่


