




































 
 
 
 

 
ที่  ศธ  ๐๔๑๑๔/ว 52                                         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
                                                                     ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 
                                                                     จังหวัดมุกดำหำร   ๔๙๐๐๐ 

                                                         7   มกรำคม   ๒๕63 

เรื่อง    กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียน 

อ้ำงถึง   1. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 04006.4/ว 24  ลงวันที่   29  ธันวำคม  2559   
           2. หนังสือส ำนักงำน สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7374  ลงวันที่   11  ธันวำคม  2562   
สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.ปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

   สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 1 ชุด 
2.รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 

                            ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืน (กรณีปกติ) 
                            ปี พ.ศ.2562  จ ำนวน 1 ชุด 

3. แบบค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    จ ำนวน 1 ชุด 
4. แบบรำยงำนข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำย้ำยฯ      จ ำนวน 1 ชุด 
5. บัญชีรำยละเอียดกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    จ ำนวน 3 แผ่น 
6. บัญชีสรุปงบหน้ำ           จ ำนวน 1 แผ่น 
 7.บัญชีรำยละเอียดต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู     
    สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร      จ ำนวน 1 ชุด 

  ตำมหน ังสือท่ีอ้ำงถึง  ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และส ำนักงำนคณะกรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ได้ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2563 และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำร
ประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  จึงแจ้งโรงเรียนด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมท่ี 
ก.ค.ศ.ก ำหนด ให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดทรำบ 
  2. ให้ผู้ประสงค์จะย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำ
ตำมล ำดับ ระหว่ำงวันที่ 8 - 28 มกรำคม 2563 ในเบื้องต้นให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอย้ำย
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด หำกคุณสมบัติของผู้ขอย้ำยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ ให้ลงนำมควำมเห็น
ผู้บังคับบัญชำ พร้อมทั้งให้ระบุวิชำเอกที่ต้องกำรทดแทนตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของสถำนศึกษำตำม
มำตรฐำนวิชำเอก ในกำรส่งค ำร้องขอย้ำยของผู้ยื่นขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและขอย้ำยไปต่ำงเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกรำย ทั้งนี้ ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เพียงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวเท่ำนั้น 
   3. เสนอรำยชื่อข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผู้ขอย้ำยทุกรำย เพ่ือขอควำมเห็น
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
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  4. ให้โรงเรียนรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ดังนี้ 
      4.1 กรณีขอย้ำยภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            1) ค ำร้องขอย้ำย (ฉบับจริง) แนบส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ส ำเนำ ก.ค.ศ.16 ที่เป็น
ปัจจุบัน(ระบุเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2562) โดยมีเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 1 ชุด 
   2) แบบรำยงำนข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4. พร้อม
แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ) จ ำนวน 2 ชุด 
      4.2 กรณีขอย้ำยต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   1) ค ำร้องขอย้ำย (ฉบับจริง) แนบส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ส ำเนำ ก.ค.ศ.16 ที่เป็น
ปัจจุบัน(ระบุเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2562) โดยมีเจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนประวัติ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน 2 ชุด 
   2) แบบรำยงำนข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 พร้อม
แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ) จ ำนวน 2 ชุด หรือตำม
จ ำนวนที่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำนั้น ระบุ 
          ทั้งนี้ ค ำร้องขอย้ำยของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ที่ยื่นในครั้งนี้             
จะใช้พิจำรณำย้ำยได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เท่ำนั้น หำกพ้นก ำหนดถือว่ำยกเลิก และขอเรียนว่ำ            
ค ำร้องขอย้ำยที่ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จะไม่อนุญำตให้บันทึกเพ่ิมเติมหรือ          
ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและเปลี่ยนรำยละเอียดต่ำงๆในค ำร้องขอย้ำยทุกกรณีภำยหลังจำกสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย  

                   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 
 
                                                         ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

       (นำยมำรุต  อุปนิสำกร) 
    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
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