
 
 
 

 
ที่  ศธ  ๐๔๑๑๔/ว 4085                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
                                                                          ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 
                                                                          จังหวัดมุกดำหำร   ๔๙๐๐๐ 
                                                             21    ธันวำคม   ๒๕64 
เรื่อง    กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
          ขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 
เรียน     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
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 5562  ลงวันที่     2  ธันวำคม  2564   
สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

2. รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ           
3. ประกำศต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
4. ตำรำงแสดงจ ำนวนครูผู้สอนตำมมำตรฐำนวิชำเอก 
5. แบบค ำร้องขอย้ำยฯ แบบงบหน้ำผู้ขอย้ำยฯ และแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประเมิน 
    ตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ 
6. ตัวอย่ำงแบบแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

  ตำมหน ังสือท่ีอ้ำงถึง (1) ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อ้ำงถึง (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู                 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำร
ประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึงให้ผู้ที่มีควำมประสงค์ขอย้ำยส่งค ำร้อง
ขอย้ำยพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยฯ หำกเลยก ำหนดจะไม่รับพิจำรณำไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น รำยละเอียด           
ดังนี้ 
  1. กรณียื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      1.1 กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ให้ยื่นในระหว่ำงวันที่ 7 – 27 มกรำคม 2565 (15 วันท ำกำร) 
โดยใช้แบบค ำร้องขอย้ำยที่ก ำหนดเท่ำนั้น พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
      1.2 ค ำร้องขอย้ำย ให้ส่ง 2 ชุด โดยให้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ระบุไว้ใน
แบบค ำร้องขอย้ำยในส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง ทั้งนี้ ให้แนบส ำเนำค ำร้องขอย้ำย            
ในเล่มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
      1.3 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยจัดท ำเอกสำรประกอบ
ตัวชี้วัดเป็นรูปเล่ม จ ำนวน 5 เล่ม โดยให้ใส่หมำยเลขหน้ำทุกหน้ำ ผู้ขอย้ำยและผู้บังคับบัญชำลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้องตำมที่ระบุในตัวชี้วัด ส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
 
  
 



 
-2- 

 
     1.4 ในกำรเขียนย้ำย ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำยโดยเรียงล ำดับตำมควำมประสงค์ได้เพียง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวเท่ำนั้น 
     1.5 กำรระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 4 โรงเรียน หรือระบุ
โรงเรียนใดๆก็ได้ ให้ถือว่ำอยู่ล ำดับที่ 5 
     1.6 เหตุผลกำรขอย้ำย กรณีปกติ ให้ระบุเหตุผลตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยเท่ำนั้น คือ 1.อยู่รวม
คู่สมรส/ดูแลบิดำมำรดำหรือบุตร 2.กลับภูมิล ำเนำ 3.อ่ืนๆ 
  2. กรณียื่นค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (นอกจังหวัดมุกดำหำร) 
     2.1 กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ให้ยื่นในระหว่ำงวันที่ 7 – 27 มกรำคม 2565 (15 วันท ำกำร) 
โดยใช้แบบค ำร้องขอย้ำยที่ก ำหนดเท่ำนั้น พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
     2.2 ค ำร้องขอย้ำย ให้ส่ง 2 ชุด โดยให้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ระบุไว้ใน
แบบค ำร้องขอย้ำย ในส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
     2.3 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยจัดท ำเอกสำรประกอบ
ตัวชี้วัดตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปลำยทำงเป็นผู้ก ำหนด และให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร   
     2.4 ในกำรเขียนย้ำย ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำยโดยเรียงล ำดับตำมควำมประสงค์ได้เพียง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวเท่ำนั้น 
  3. ให้สถำนศึกษำรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ภำยในวันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 16.30 น. โดยถือตรำประทับลงรับหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เป็นส ำคัญ 
  4. ส ำหรับเอกสำรที่ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร แล้วจะไม่สำมำรถ
ขอเอกสำรคืน และไม่สำมำรถมำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆในเอกสำรได้ (เป็นเอกสำรที่เข้ำสู่ระบบงำน 
สำรบัญแล้ว) ดังนั้น ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและแนวทำงกำรจัดเตรียมเอกสำรในกำร
ประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ พร้อมทั้งให้จัดเรียงเอกสำรตำมตัวชี้วัดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2  และผู้ยื่นค ำร้อง
ขอย้ำยต้องท ำส ำเนำเก็บไว้กับตนเองด้วย 

                   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์โดยทั่วกัน 
 

                                                         ขอแสดงควำมนับถือ 
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ที่  ศธ  ๐๔๑๑๔/ว 4086                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
                                                                          ถนนวิวิธสุรกำร   อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 
                                                                          จังหวัดมุกดำหำร   ๔๙๐๐๐ 
                                                             21   ธนัวำคม   ๒๕64 
เรื่อง    กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
          ขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 
เรียน     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
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 5562  ลงวันที่     2  ธันวำคม  2564   
สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 

2. รำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ           
3. ประกำศต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
4. ตำรำงแสดงจ ำนวนครูผู้สอนตำมมำตรฐำนวิชำเอก 
5. แบบค ำร้องขอย้ำยฯ แบบงบหน้ำผู้ขอย้ำยฯ และแนวทำงกำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรประเมิน 
    ตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ 
6. ตัวอย่ำงแบบแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

  ตำมหน ังสือท่ีอ้ำงถึง (1) ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อ้ำงถึง (2) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู                 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำร
ประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด   
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร จึงให้ผู้ที่มีควำมประสงค์ขอย้ำยส่งค ำร้อง
ขอย้ำยพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้องผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร ตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยฯ หำกเลยก ำหนดจะไม่รับพิจำรณำไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น รำยละเอียด           
ดังนี้ 
  1. กรณียื่นค ำร้องขอย้ำยภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
      1.1 กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ให้ยื่นในระหว่ำงวันที่ 7 – 27 มกรำคม 2565 (15 วันท ำกำร) 
โดยใช้แบบค ำร้องขอย้ำยที่ก ำหนดเท่ำนั้น พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
      1.2 ค ำร้องขอย้ำย ให้ส่ง 2 ชุด โดยให้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ระบุไว้ใน
แบบค ำร้องขอย้ำยในส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง ทั้งนี้ ให้แนบส ำเนำค ำร้องขอย้ำย            
ในเล่มเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
      1.3 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยจัดท ำเอกสำรประกอบ
ตัวชี้วัดเป็นรูปเล่ม จ ำนวน 5 เล่ม โดยให้ใส่หมำยเลขหน้ำทุกหน้ำ ผู้ขอย้ำยและผู้บังคับบัญชำลงลำยมือชื่อรับรอง
ส ำเนำถูกต้องตำมที่ระบุในตัวชี้วัด ส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร และให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยตรวจสอบควำมถูกต้องของ
เอกสำรก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร 
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     1.4 ในกำรเขียนย้ำย ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำยโดยเรียงล ำดับตำมควำมประสงค์ได้เพียง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวเท่ำนั้น 
     1.5 กำรระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งเกินกว่ำ 4 โรงเรียน หรือระบุ
โรงเรียนใดๆก็ได้ ให้ถือว่ำอยู่ล ำดับที่ 5 
     1.6 เหตุผลกำรขอย้ำย กรณีปกติ ให้ระบุเหตุผลตำมหลักเกณฑ์กำรย้ำยเท่ำนั้น คือ 1.อยู่รวม
คู่สมรส/ดูแลบิดำมำรดำหรือบุตร 2.กลับภูมิล ำเนำ 3.อ่ืนๆ 
  2. กรณียื่นค ำร้องขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งต่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (นอกจังหวัดมุกดำหำร) 
     2.1 กำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ให้ยื่นในระหว่ำงวันที่ 7 – 27 มกรำคม 2565 (15 วันท ำกำร) 
โดยใช้แบบค ำร้องขอย้ำยที่ก ำหนดเท่ำนั้น พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
     2.2 ค ำร้องขอย้ำย ให้ส่ง 2 ชุด โดยให้แนบหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมที่ระบุไว้ใน
แบบค ำร้องขอย้ำย ในส่วนของส ำเนำ กพ.7/ก.ค.ศ.16 รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
     2.3 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยจัดท ำเอกสำรประกอบ
ตัวชี้วัดตำมแนวปฏิบัติที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำปลำยทำงเป็นผู้ก ำหนด และให้ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของเอกสำรก่อนน ำส่งให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร   
     2.4 ในกำรเขียนย้ำย ให้ระบุสถำนศึกษำที่ขอย้ำยโดยเรียงล ำดับตำมควำมประสงค์ได้เพียง
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำเดียวเท่ำนั้น 
  3. ให้สถำนศึกษำรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย และควำมเห็น
ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร ภำยในวันที่ 
1 กุมภำพันธ์ 2565 เวลำ 16.30 น. โดยถือตรำประทับลงรับหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
มุกดำหำร เป็นส ำคัญ 
  4. ส ำหรับเอกสำรที่ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำมุกดำหำร แล้วจะไม่สำมำรถ
ขอเอกสำรคืน และไม่สำมำรถมำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆในเอกสำรได้ (เป็นเอกสำรที่เข้ำสู่ระบบงำน 
สำรบัญแล้ว) ดังนั้น ผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยต้องศึกษำรำยละเอียดตัวชี้วัดและแนวทำงกำรจัดเตรียมเอกสำรในกำร
ประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยฯ พร้อมทั้งให้จัดเรียงเอกสำรตำมตัวชี้วัดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2  และผู้ยื่นค ำร้อง
ขอย้ำยต้องท ำส ำเนำเก็บไว้กับตนเองด้วย 

                   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและประชำสัมพันธ์โดยทั่วกัน 
 

                                                         ขอแสดงควำมนับถือ 
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