
  
 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/  ๒๒๙๙                                         สํานักงาน ก.ค.ศ. 
                                                                        กระทรวงศกึษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐ 
 

                ๖   มิถุนายน   ๒๕๕๐ 
 

เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

เรียน ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต 
 

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 
 

ส่ิงที่สงมาดวย หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ๑ ชุด 
 

  ตามหนังสือที่อางถึง ก.ค.ศ.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร-         
ทางการศึกษา  เพื่อใหสวนราชการ  หนวยงานการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบัติแลวนั้น 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดเสนอปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร
สถานศึกษา  เพื่อใชกับผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 

  ก.ค.ศ.พิจารณาแลวมีมติใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมหนังสือนี้ ทั้งนี้                  
ใหถือปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

สําหรับการยายผูบริหารสถานศึกษาที่อยูระหวางการพิจารณาดําเนินการของคณะกรรมการ
กล่ันกรอง หรือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ก็ใหดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตอไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                                      ลงชื่อ    ประเสริฐ  งามพันธุ 
                                                                                  (นายประเสริฐ  งามพันธุ)  
                                                                                         เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 
 
 
กลุมมาตรฐานตําแหนงที่ ๒  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๘ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๐๒๙ 



หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สงพรอมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/  ๒๒๙๙  ลงวันที่  ๖ มถิุนายน  ๒๕๕๐)                        
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ดังนั้น ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยาย
ผูบริหารสถานศึกษา  ตามมาตรา ๓๘ ข. (๑) และ (๒) ดังนี้ 
 ก. ความหมาย 

๑. การยาย หมายถึง การแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาใหดํารงตําแหนงเดิม  
ในหนวยงานการศึกษาอื่น  ดังนี้ 
        ๑.๑  การยายไปดํารงตําแหนงวาง หมายถึง การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวาง  
ซึ่งมีอัตราเงินเดือน  
        ๑.๒ การยายสับเปลี่ยน หมายถึง การยายสับเปลี่ยนระหวางบุคคลกับบุคคล  
       ๑.๓  การยายโดยการตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน หมายถึง การตัดโอน
ตําแหนงและอัตราเงินเดือนตามตัวบุคคลจากหนวยงานการศึกษาเดิม ไปกําหนดในหนวยงาน
การศึกษาอื่น 
 ๒.   สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปกติทั่วไป หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ชวงชั้นที่  ๑-๒   ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓  ระดับชวงชั้นที่  ๓-๔  ซึ่งไมใชสถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มี
ลักษณะเฉพาะ  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  หรือ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ 

๓.  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หมายความรวมถึง อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษดวย 

๔.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ เขตพื้นที่การศึกษา หมายความรวมถึง  
สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดวย 
 ข. ประเภทการยายผูบริหารสถานศึกษา แบงเปน ๓  กรณี ดังนี ้

 ๑. การยายกรณีปกติ ไดแก  
 ๑.๑  การยายเพื่ออยูรวมกับคูสมรส 
 ๑.๒ การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา  

 ๑.๓ การยายกลับภูมิลําเนา 
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 ๒. การยายกรณีพิเศษ ไดแก  
 ๒.๑  การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง 
       ๒.๒  การยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชีวิต 
 ๒.๓  การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 
 ๓. การยายเพื่อประโยชนของทางราชการ ไดแก 
 ๓.๑  การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
 ๓.๒  การยายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ค. หลักเกณฑและวิธีการยายกรณีปกติ 
หลักเกณฑ 

๑. คุณสมบัติ 
  ๑.๑ ดํารงตําแหนงผู อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู อํานวยการ
สถานศึกษาและไดปฏิบัติงานในหนวยงานการศึกษาปจจุบัน มาแลวไมนอยกวา ๑๒ เดือน  
นับถึงวันที่ยื่นคําขอ 
 ๑.๒ ไมอยูระหวางลาศึกษาตอเต็มเวลา   

๑.๓ กรณีการยายสับเปลี่ยน ในวันที่ยื่นคํารองขอยาย  ผูขอยายตองเปนผูที่มี
อายุราชการเหลือไมนอยกวา ๑ ป ๖ เดือนนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปที่ครบเกษียณอายุราชการ 

๒.   อัตรากําลัง 
หนวยงานการศึกษาที่จะรับยาย  ตองมีอัตรากําลังไมเกินกรอบอัตรากําลัง 

ที่ ก.ค.ศ.กําหนด ทั้งนี้ การคิดคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
หนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวณอัตรากําลังที่ ก.ค.กําหนดไวเดิม มาใชโดยอนุโลม  
เวนแต ก.ค.ศ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 

วิธีการ 
๑. ใหผูประสงคขอยายยื่นคํารอง  ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด  ตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น ไดปละ ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ในระหวางวันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ และ ครั้งที่ ๒  
ในระหวางวันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม ทั้งนี้ คํารองขอยายที่ยื่นระหวางวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ  
ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ของปเดียวกัน และ คํารองขอยายที่ยื่นระหวางวันที่  
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๑ - ๑๕ สิงหาคม ใหใชพิจารณายายไดถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ของปถัดไป หากพนกําหนดเวลา 
คํารองใดไมไดรับการพิจารณาอนุมัติใหถือวาคํารองขอยายนั้นเปนอันยกเลิก 

๒. ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําคํารองของผูประสงคขอยายไป          
ตางเขตพื้นที่การศึกษา  เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาของผูประสงคขอยายพิจารณา  หากมีมติอนุมัติ  
ใหสงคํารองไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูประสงคยื่นคํารองขอยาย โดยคําขอที่ยื่น
ระหวางวันที่ ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ ใหสงภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม และคําขอที่ยื่นระหวางวันที่                    
๑ – ๑๕  สิงหาคม ใหสงภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ของปที่ยื่นคํารอง  

๓. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  นําคํารองของผูขอยายภายในเขตพื้นที่-
การศึกษา และจากตางเขตพื้นที่การศึกษามาพิจารณาในคราวเดียวกัน 

๔. สํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ตั้ งคณะกรรมการกลั่นกรองการย าย  
เพื่อพิจารณาคํารองขอยาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด และจัดลําดับ           
ความเหมาะสมเบื้องตน เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  ดังนี้ 
                      ๔.๑  สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จํานวน ๙ คน
ประกอบดวย 

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา            ประธาน 
(๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

      ใหรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล      รองประธาน 
(๓) ผูแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
   ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย จํานวน ๓ คน         
  ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับการยาย        กรรมการ 
(๔)  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑-๒ หรือ 

ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓  จํานวน ๑ คน  และ 
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๓-๔ จํานวน  ๑  คน 
ซึ่งทั้ง  ๒  คน  ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการยาย         กรรมการ 

(๕)  ผูแทนกรรมการสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑-๒ หรือ 
ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓ จํานวน ๑ คน  และผูแทนกรรมการ 
สถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๓-๔ จํานวน ๑ คน           กรรมการ 
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 (๖)  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล                                เลขานุการ 
   ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) และ (๕) ตองไมเปนบุคคลที่เปนอนุกรรมการ               
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 

๔.๒  สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง 
จํานวน ๑๐ คน ประกอบดวย 

(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย    ประธาน 

(๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ             รองประธาน 
(๓)  ผูแทน อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษตามที่ 

 อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษมอบหมาย 
 จํานวน  ๒  คน   ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับการยาย   กรรมการ 

(๔) ผูแทนผูบริหารกลุมสถานศึกษาที่จัดการศึกษา        
 สําหรับคนพิการและผูดอยโอกาส กลุมที่ ๑ - ๖    
 กลุมละ ๑ คน   จํานวน ๖ คน  ซึ่งทั้ง ๖ คน 

  ตองไมเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับการยาย                              กรรมการ 
(๕) หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล                                      
      ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                   เลขานุการ 
 

ทั้งนี้ กรรมการตาม (๔) ตองไมเปนบุคคลที่เปนอนุกรรมการใน  
อ.ก.ค.ศ.สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๕.  เพื่อประโยชนในการยาย  จึงกําหนดขนาดสถานศึกษา เปน ๔ ขนาด ดังนี้ 
๕.๑  ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  ๔๙๙ คน ลงมา 

 ๕.๒ ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  ๕๐๐- ๑,๔๙๙  คน 
 ๕.๓ ขนาดใหญ  มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  ๑,๕๐๐- ๒,๔๙๙  คน  
  ๕.๔ ขนาดใหญพิเศษ มีจํานวนนักเรียน  ตั้งแต  ๒,๕๐๐ คนขึ้นไป 
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๖. การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา กําหนดเปนดังนี้ 
๖.๑  การยายผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปกติทั่วไป  

การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาปกติทั่วไป          
ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

(๑)  ใหพิจารณาผูขอยายซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไปแตงตั้ง                   
ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับชวงชั้น และขนาดสถานศึกษาเดียวกัน กอน คือ 

-  ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑-๒และ 
ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓ พิจารณายายไปแตงตั้งในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑-๒ และ
ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓ ซึ่งเปนสถานศึกษาขนาดเดียวกันกับที่ผูขอยายดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 

-  ผูบริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๓-๔  พิจารณา
ยายไปแตงตั้งในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๓-๔ และเปนสถานศึกษาขนาดเดียวกันกับ
ที่ผูขอยายดํารงตําแหนงอยูในปจจุบัน 

หากมีผูขอยายหลายคนใหพิจารณาจากองคประกอบ ไดแก ความรู  
ความสามารถ  ประสบการณ  คุณวุฒิหรือวิชาเอก  ผลการปฏิบัติงาน  การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ  
ความอาวุโสตามหลักราชการ  ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานการศึกษา
ปจจุบัน  และเหตุผลการขอยาย โดยให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา กําหนดรายละเอียดองคประกอบ
ไดตามความเหมาะสมในแตละตําแหนง  

(๒) กรณีไมสามารถดําเนินการยายตามขอ๖.๑(๑)ได ใหพิจารณา 
ผูขอยาย ซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาไปแตงตั้งในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับ
ชวงชั้นที่ ๑-๒ และระดับชวงชั้นที่ ๑-๓ ดวยกัน และขนาดสถานศึกษาใกลเคียงกับที่ผูขอยาย 
ดํารงตําแหนงอยูปจจุบันไดไมเกิน ๑ ขนาด  หรือระดับชวงชั้นที่ ๓-๔ ดวยกัน และขนาดสถานศึกษา
ใกลเคียงกับที่ผูขอยายดํารงตําแหนงอยูปจจุบันไดไมเกิน ๑ ขนาด  
 หากมี ผู ขอย ายหลายคนให พิจารณาตามองคประกอบ 
ขอ ๖.๑(๑) วรรคสอง ดวย 
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๖.๒  การยายผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งบริหารสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ  
หรือมีวัตถุประสงคพิเศษ  

การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งบริหารสถานศึกษาที่มี
ลักษณะเฉพาะ หรือมีวัตถุประสงคพิเศษ ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

(๑) ใหพิจารณาผูขอยายซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้ง
ในสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะประเภทเดียวกัน  หรือมีวัตถุประสงคพิเศษประเภทเดียวกัน กอน  เชน 

-  พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชดําริดวยกัน  หรือ  

- พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
เนนทางวิทยาศาสตรดวยกัน หรือ 

- พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
สําหรับเด็กดอยโอกาสดวยกัน หรือ 

- พิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนที่จัดการศึกษา
สงเคราะหดวยกัน   

(๒) การยายผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห  
หากไมมีผูบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห ตามขอ ๖.๒(๑) ขอยายไปดํารงตําแหนง 
ในโรงเรียนที่ จัดการศึกษาสงเคราะหดวยกัน  ใหพิจารณาจากผูบริหารสถานศึกษา ที่ เคย 
มีประสบการณปฏิบัติงานโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห หรือโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา 
ในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห หรือโรงเรียนศึกษาพิเศษ มาแลว 
ไมนอยกวา ๑ ป ได   

หากมี ผู ขอย า ยหลายคนให พิ จารณาตามองค ประกอบ 
ขอ  ๖.๑(๑) วรรคสอง ดวย 

๖.๓  การยายผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
 การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา  ในสํานักบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ ใหดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 
 (๑)ใหพิจารณาผูขอยายซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา           

ในสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษดวยกัน กอน   
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(๒) หากไมมี ผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักบริหารงาน 
การศึกษาพิเศษ ตามขอ ๖.๓(๑) ขอยายไปดํารงตําแหนง ใหพิจารณาจากผูบริหารสถานศึกษา 
ที่ เคยมีประสบการณปฏิบัติงานโรงเรียนศึกษาพิเศษ หรือโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษา 
ในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนศึกษาพิเศษ  มาแลวไมนอยกวา ๑ ปได   

หากมี ผู ขอย ายหลายคนให พิ จารณาตามองค ประกอบ 
ขอ ๖.๑(๑) วรรคสอง ดวย 

๗.  การพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาที่ไมเปนไปตามขอ ๖ 
เมื่อพิจารณายายตามขอ ๖  แลว และยังมีตําแหนงวางเหลืออยู  ใหพิจารณา 

ผูขอยายซึ่งดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑- ๒ หรือระดับ 
ชวงชั้นที่ ๑- ๓ หรือระดับชวงชั้นที่ ๓- ๔  หรือผูบริหารสถานศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ หรอืมวัีตถปุระสงค
พิเศษ ที่ประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงในสถานศึกษาที่ตางไปจากที่กําหนดไวตามขอ ๖ได   
ยกเวน การยายผูบริหารสถานศึกษา ไปแตงตั้งในโรงเรียนที่จัดการศึกษาสงเคราะห และ
โรงเรียนศึกษาพิเศษ 

ทั้งนี้ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อประเมิน
ตามองคประกอบขอ ๖.๑ (๑) วรรคสอง และประเมินศักยภาพของบุคคลดานบริหารสถานศึกษา  
ซึ่งเปนที่ปรากฏแกสถานศึกษาและชุมชน  และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาที่จะขอรับการแตงตั้ง  
โดยใหจัดลําดับและเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา  จํานวน ๘ คน ประกอบดวย  

(๑)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา            ประธาน 
(๒) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดรับมอบหมาย 

      ใหรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล      รองประธาน 
(๓) ผูแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
   ตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย จํานวน ๓ คน         
  ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับการยาย        กรรมการ 
(๔)    ประธานกรรมการสถานศึกษา หรือ                        

ผูแทนกรรมการสถานศึกษาที่จะรับยาย จํานวน ๑ คน   กรรมการ 
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(๕)  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๑-๒ หรือ 
ระดับชวงชั้นที่ ๑-๓  จํานวน ๑ คน   
ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับการยาย        กรรมการ 

 (๖)  ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาระดับชวงชั้นที่ ๓-๔ จํานวน  ๑  คน 
ที่ไมมีสวนไดสวนเสียกับการยาย                                       กรรมการ 

 (๗)  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล                                 เลขานุการ 
   ทั้งนี้ กรรมการตาม (๕) และ (๖) ตองไมเปนบุคคลที่เปนอนุกรรมการ                 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และไมเปนกรรมการกลั่นกรอง ตามขอ ๔ 

๘. เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองการยายตามขอ ๔ ดําเนินการตามขอ ๖ แลว  
ใหนําผลการพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษาทั้งภายในเขตพื้นที่การศึกษา และจากตางเขตพื้นที่
การศึกษา  เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา    

หากเปนกรณีการยาย ตามขอ ๗ เมื่อคณะกรรมการประเมินตามขอ ๗         
ไดประเมินและจัดลําดับแลว  ใหนําเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา ทั้งนี้ เมื่อไดแตงตั้ง
ผูใดใหดํารงตําแหนงแลว ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดอบรมใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษา
ผูนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๙. กรณี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติยายผูบริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ใหผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแตงตั้งขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาผูนั้น  

กรณี  อ .ก .ค .ศ . เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติรับยายผูบริหาร
สถานศึกษาจากตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับยายประสานกับ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดของผูที่ไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรกอนเสนอ 
ผูมีอํานาจตามมาตรา ๕๓ สั่งแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูนั้น และแจงให
ผูเกี่ยวของทราบ 

กรณีการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณา  

เมื่อออกคําสั่งแลว ใหสงสําเนาคําสั่ง จํานวน ๑ ชุด ใหสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ภายใน ๗ วัน นับแตวันออกคําสั่ง 
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ง. หลักเกณฑและวิธีการยายกรณีพิเศษ 
หลักเกณฑ 

๑. คุณสมบัติ 
 ๑.๑  การยายเนื่องจากเจ็บปวยรายแรง  

เปนผูเจ็บปวยหรือเปนโรครายแรง ตองรักษาตอเนื่องเปนเวลานานและ
แพทยแผนปจจุบันในทองถิ่นไมสามารถรักษาได  ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 

๑.๒ การยายเนื่องจากถูกคุกคามตอชีวิต 
เปนผูประสบปญหาถูกคุกคาม ปองราย โดยมีหลักฐานทางราชการ

ยืนยัน และผูบังคับบัญชาชั้นตนใหคํารับรอง 
๑.๓ การยายเพื่อดูแลบิดา มารดา หรือคูสมรส ซึ่งเจ็บปวยรายแรง 

(๑) ผูขอยายเปนบุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่งเหลืออยูคนเดียวของบิดา 
มารดา หรือเปนคูสมรสตามกฎหมายของผูเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง  

(๒) บิดา มารดา หรือคูสมรสเจ็บปวยรายแรง หรือเปนโรครายแรง 
ตองรักษาตอเนื่องเปนเวลานาน ซึ่งมีหลักฐานทางการแพทยแผนปจจุบันรับรอง 

๒.  อัตรากําลัง 
หนวยงานการศึกษาที่จะรับยาย  ตองมีอัตรากําลังไมเกินกรอบอัตรากําลัง 

ที่  ก.ค.ศ.กําหนด ทั้งนี้  การคิดคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวณอัตรากําลังที่ ก.ค.กําหนดไวเดิมมาใช 
โดยอนุโลม  เวนแต ก.ค.ศ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 

วิธีการ 
๑. ใหผูประสงคขอยายยื่นคํารองไดเมื่อมีเหตุผล ความจําเปน ตามหลักเกณฑ

การยายกรณีพิเศษ ขอ ๑  โดยสามารถยื่นคํารองขอยายไดตลอดป 
๒. กรณีมีผูขอยายไปตางเขตพื้นที่การศึกษา ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

นําคํารองของผูประสงคขอยาย  เสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาของผูประสงคขอยายพิจารณา   
หากมีมติอนุมัติ  ใหสงคํารองไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผูประสงคยื่นคํารองขอยาย 
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๓. ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณายายเปนราย ๆ ไป  โดยพิจารณา
จากเหตุผลที่ยื่นคํารอง ความเห็นของผูบังคับบัญชา  หลักฐานทางราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ โดยให 
คํานึงถึงความจําเปน  และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางราชการ  ทั้งนี้  การพิจารณายาย 
ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการยายกรณีปกติ ตั้งแต ขอ ๔ - ขอ ๙ 
 

จ. หลักเกณฑและวิธีการยายกรณีเพื่อประโยชนของทางราชการ 
หลักเกณฑ 

๑.  การยายเพื่อแกปญหาการบริหารจัดการในหนวยงานการศึกษา 
กรณีที่เกิดปญหาในหนวยงานการศึกษา ที่สงผลกระทบตอการบริหารจัดการ 

และมีความจําเปนตองยายผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเปนการแกปญหานั้น ใหคํานึงถึงความเหมาะสม 
ประโยชนของทางราชการ และความเปนธรรมแกผูบริหารสถานศึกษาผูนั้นดวย   

๒. การยายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กรณีที่หนวยงานการศึกษามีความจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปนพิเศษตามนโยบายของทางราชการ ใหพิจารณายายผูบริหารสถานศึกษา ผูมีความรู  ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสมเปนพิเศษตรงตามความตองการของหนวยงานการศึกษานั้น  

๓.  อัตรากําลัง 
หนวยงานการศึกษาที่จะรับยาย  ตองมีอัตรากําลังไมเกินกรอบอัตรากําลัง 

ที่  ก.ค.ศ.กําหนด ทั้งนี้  การคิดคํานวณอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหนวยงานการศึกษา ใหนําเกณฑการคิดคํานวณอัตรากําลังที่ ก.ค.กําหนดไวเดิมมาใช 
โดยอนุโลม  เวนแต ก.ค.ศ.จะกําหนดเปนอยางอื่น 

 

วิธีการ 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณายายเปนราย ๆ ไป  โดยใหระบุเหตุผล   

ความจําเปน และ ประโยชนที่ทางราชการจะไดรับจากการยายผูนั้นใหชัดเจน  ทั้งนี้ การพิจารณายาย
ใหดําเนินการตามวิธีการเชนเดียวกับการยายกรณีปกติ  ตั้งแตขอ ๔ -  ขอ ๙ 
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ฉ.  การกําหนดสัดสวนของตําแหนงวางเพื่อใชในการยายและการแตงตั้งผูไดรับคัดเลือก 
ให อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณากําหนดสัดสวนของตําแหนงที่จะรับยาย 

และที่จะบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือกในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยใหใชตําแหนงวาง 
พิจารณารับยายกอนการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เวนแตในเขตพื้นที่การศึกษาใด
ไมมีผูไดรับคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุและแตงตั้ง  หรือไมมีผูขอยายลงตําแหนงวาง  ให อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษานั้นใชตําแหนงวางไดตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบคํารองขอยายของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยื่นคํารองขอยาย          1-15 กุมภาพันธ พ.ศ..................           1-15 สิงหาคม พ.ศ. .................    สังกัด………………………………………………………………. เขตพื้นที่การศึกษา สวนราชการ 

ชื่อ-สกุล…………………………………ตําแหนง…………………..วิทยฐานะ…………………….. 
หนวยงานการศึกษา…………………………………………………………………………………… 
รับเงินเดือนอันดับ……….….ขั้น…………………บาท (ปงบประมาณ……………..….………..…..) 

ขอยาย            ภายในเขตพื้นที่การศึกษา/สวนราชการ       ระหวางเขตพื้นที่การศึกษา/ สวนราชการ 
กรณี                  ปกติ                                                               พิเศษ  กรณี……………………. 
                          สับเปลี่ยน                                                        

ประวัติสวนตัว 
1. เกิดวันที่……เดือน……………พ.ศ. ……….. 
2. วุฒิ…………………………………………… 
   สาขาวิชา/วิชาเอก……………………………. 
   วิชาโท……………………………………….. 
3. ความรูความสามารถ…….………………….. 
   ……………………………………………… 
   ……………………………………………… 
   ……………………………………………… 
   ……………………………………………… 
4. ประสบการณ………………………………. 
   ……………………………………………… 
   ……………………………………………… 
   ……………………………………………… 
5. คูสมรสชื่อ…………………………………… 
   อาชีพ………………………………………… 
   ที่ทํางาน……………………………………… 
   ตําบล………………………………………… 
   อําเภอ………………………………………… 
  จังหวัด……………………………………… 

ขอมูลอื่น ๆ  
1. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 
   ………………………………………………. 
   ……………………………………………….  
    ………………………………………………. 
    ………………………………………………. 
    ………………………………………………. 
   ……………………………………………….  
    ………………………………………………. 
    ………………………………………………. 
     ………………………………………………. 
   ……………………………………………….  
    ………………………………………………. 
    ………………………………………………. 
2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย 
        ภาคทัณฑ       ตัดเงินเดือน      ลดขั้นเงินเดือน 
   เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
         ตักเตือน                        ภาคทัณฑ 
         พักใชใบอนุญาต           เพิกถอนใบอนุญาต 
 

ขอยายไปดํารงตําแหนงที่ 
1. หนวยงานการศึกษา 
   (1) …………………………………………… 
         …………………………………………… 
         …………………………………………… 
        …………………………………………… 
   (2) …………………………………………… 
         …………………………………………… 
         …………………………………………… 
        …………………………………………… 
         …………………………………………… 
   (3) …………………………………………… 
        ……………………………………………..  
        …………………………………………….. 
        …………………………………………… 
2. ถาไมไดตามระบุ (………………………..…) 
   ……(1) ขอระงับการยาย 
   ……(2) หนวยงานการศึกษาใดก็ไดใน 
                 ……………………………………… 
กรณีไดรับพิจารณาใหยายตามขอ 1 และขอ 2 
(2) แลว จะไมขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไมวา
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

เหตุผลการขอยาย 
กรณีปกติ……………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
กรณียายสับเปลี่ยน……………………..    
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
กรณีพิเศษ.……………………………. 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
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 6. ปจจุบันอยูบานเลขที่………………………… 
   หมูที่………….ตําบล………………………… 
   อําเภอ………………………………………… 
 จังหวัด………………………………………… 
7. ที่อยูเมื่อไดรับยายแลว………………………. 
   หมูที่………….ตําบล………………………… 
   อําเภอ………………………………………… 
   จังหวัด………………………………………. 

ประวัติการรับราชการ 
1. เริ่มรับราชการตําแหนง……………………… 
   สังกัด…………………………………………. 
   ตั้งแตวันที่…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 
2. ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………….. 
   สังกัด………………………………………… 
   ตั้งแตวันที่…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 
3. เคยลาศึกษาตอ (ครั้งหลังสุด) ระดับ…………. 
   สถานศึกษา…………………………………… 
   ตั้งแตวันที่…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 
   ถึงวันที่……….เดือน……………..พ.ศ. …… 
4. รวมเวลารับราชการทั้งหมด………………ป 
   ………………เดือน……………………วัน 

3. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
        กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
        มีเสียง/กลิ่น/ฝุนละออง/มลพิษ 
        ใชภาษาถิ่นมากกวาภาษาไทย 
         ยากลําบากในการเดินทาง 
         ระยะทางจากสถานศึกษาถึงสวนราชการ/ 
         เขตพื้นที่การศึกษา…………………ก.ม. 
         อื่น ๆ (ระบุ)…………………………… 
4. ปริมาณงานหนวยงานการศึกษาปจจุบัน 
   (สําหรับผูบริหารหนวยงานการศึกษา) 
    จํานวนบุคลากร……………………….คน 
    จํานวนหองเรียน………………………คน 
    จํานวนนักเรียน/นักศึกษา……………..คน 

ปฐมวัย                      จํานวน……...คน 
ชวงชั้นที่ 1-2             จํานวน ……..คน 
ชวงชั้นที่ 3                 จํานวน ……..คน 
ชวงชั้นที่ 4                 จํานวน ……..คน 
ประกาศนียบัตร         จํานวน ……..คน 
ปริญญาตรี                 จํานวน ……..คน 

5. ปจจุบันชวยปฏิบัติราชการที่  
    ………………………………………………. 
    ตั้งแตวันที่…….เดือน……………พ.ศ……… 

ขอยายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………………………… 
ตําแหนง………………………………………… 
ตําแหนงเลขที่………….……อันดับ…………… 
ขั้น………………………….บาท 
หนวยงานการศึกษา…………………………… 
………………………………………………… 
สังกัด…………………………………………… 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
สําเนา ก.พ. 7 
สําเนาทะเบียนบาน 
สําเนาใบสําคัญการสมรส 
ใบรับรองแพทย 
บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝายปกครอง 
บันทึกขอตกลงของผูขอยายสับเปลี่ยนทุกคน 
 อื่น ๆ ระบุ……………………………….. 
 …………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 
…………………………………………... 

ความเห็นผูบังคับบัญชา 
       …………………………………………… 
………………………………………………… 
ลงชื่อ 
(………………………………………………..) 
ตําแหนง………………………………………… 
 
 
        …………………………………………… 
………………………………………………… 
ลงชื่อ 
(………………………………………………..) 
ตําแหนง………………………………………… 
 
 
        …………………………………………… 
………………………………………………… 
ลงชื่อ 
(………………………………………………..) 
ตําแหนง………………………………………… 
 
   

 

                                                                                ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง 
                                                       ลงชื่อ……………………………………………………….ผูขอยาย 

                                                                                (………………………………………………………) 
                                                                       วัน…………….เดือน………………….พ.ศ. ……………….. 
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