
 
 
 

ด่วนที่สุด 

ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/28                                                 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
                                                                        304/2 ถนนศรีอยุธยา  แขวงทุ่งพญาไท   
                                                                        เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐                                                

                                                          5  มกราคม  2565 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู (การย้ายกรณีปกต)ิ ปี พ.ศ. 2565 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ค าร้องขอย้าย             จ านวน 1 ฉบับ 
 ๒. บัญชีสรุปงบหน้ารายละเอียดขอย้าย          จ านวน 1 ฉบับ 
 ๓. ประกาศอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู   จ านวน 1 ฉบับ 
 4. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู 
  และบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖5          จ านวน 1 ชุด 

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖5 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖5  

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ให้ผู้ประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย (การย้ายกรณีปกติ) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่
ประสงค์ขอย้าย ทั้งนี้ จะถือวันประทับตราไปรษณียป์ลายทางที่ส่งเป็นหลัก(ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5) 
และลงทะเบียนรับหนังสือราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ 
โดยให้จัดส่งค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

                   ๑. ค าร้องขอย้าย จ านวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมส าเนา 2 ชุด) 
                            ๒. ส าเนา กพ.๗ หรือส าเนา ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยรับรองความถูกต้อง     
จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จ านวน 3 ชุด 
 
 
 
 
 

3. รายงานการประชุม/… 
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 3. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 3 ชุด 
          ๔. เอกสารผลงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖5 จ านวน 5 เล่ม 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

             ขอแสดงความนับถือ 

                   
              (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 
 

   
 
 
 
 
    
                      
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒354 ๕๒56 
โทรสาร ๐ ๒354 ๕๒56 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 







ชื่อ-ชื่อสกุล วัน เดือน ปี วัน เดือน ปี อยูโ่รงเรียน ส่ง ความเห็น

เลขประจ าตัวประชาชน อันดับ ขั้น เกิด บรรจุ ปัจจุบัน โรงเรียน สพม./ เอกสาร ของคณะกรรมการ

โรงเรียน/สังกัด เมื่อ สพป. ประเมินศักยภาพฯ สถานศึกษา

1) ™ ส่ง.........เล่ม ™ เห็นชอบ

2) ™ ไม่ส่ง ™ ไม่เห็นชอบ

3)

4)

2.ถา้ไม่ได้ตามระบุ

........(1) ขอระงับยา้ย

........(2) สถานศึกษาใดกไ็ด้ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................

ลงชื่อ ผู้รับรองข้อมูล

วิทยฐานะ

รับเงินเดือน ขอยา้ยไป ด ารงต าแหน่งครู

.....................................................................

(...........................................................)

ต าแหนง่ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบคุคล

บญัชีสรุปรายละเอียดการย้ายข้าราชการและบคุลากรทางการศึกษา ต าแหนง่ครู กรณีปกติ ป ีพ.ศ. 2565

ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา...........................................

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ที่ ต าแหน่ง



 

 
 

 
 

  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 เรื่อง ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
........................................ 

  ด้วย ก.ค.ศ. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/
ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ o๔oo๙/ว5562 
ลงวันที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖4 ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 
พร้อมทั้งก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖5 และวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก) จ านวน 26 อัตรา 
(ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                

    ประกาศ  ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 

                  
             (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดบัที่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ เลขที่จา่ยตรง
อัตราก าลัง - ขาด/+

เกินขอ้มลู 25 ม.ิย.64 สาขาวิชาเอก หมายเหตุ

1 ทุ่งมหาเมฆ 765 0000146 0 คณิตศาสตร์

2 พญาไท 169 0000378 -1 คณิตศาสตร์

3 ราชวินติ 2442 0000789 -4 คณิตศาสตร์

4 ทีปงักรณ์วิทยาพัฒน(์วัดโบสถ)์ ฯ 1961 0000130 0 คณิตศาสตร์

5 วัดพลับพลาชัย 454 0000990 0 คณิตศาสตร์

6 พญาไท 561 0000401 -1 คอมพิวเตอร์ธุรกจิ

7 พระต าหนกัสวนกหุลาบ 2002 0287659 0 คอมพิวเตอร์

8 อนบุาลพิบลูเวศม์ 2145 0001360 0 คอมพิวเตอร์

9 อนบุาลวัดนางนอง 1321 0001384 -1 คอมพิวเตอร์

10 พญาไท 546 0000395 -1 สังคมศึกษา

11 วัดช่างเหล็ก 812 0000914 0 สังคมศึกษา

12 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสน)ี 1347 0000534 -2 สังคมศึกษา

13 พระต าหนกัสวนกหุลาบ 755 0000463 0 ภาษาองักฤษ

14 ราชวินติ 106739 0000802 -4 ภาษาองักฤษ

15 พระต าหนกัสวนกหุลาบ 700 0000459 0 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

16 อนบุาลพิบลูเวศม์ 1448 0001329 0 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป

17 ราชวินติ 52 0000698 -4 ภาษาไทย

18 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสน)ี 1417 0000236 -2 ภาษาไทย

19 บา้นหนองบอน(นยันานนท์อนสุรณ์) 1827 0000298 0 ภาษาไทย

20 วัดชนะสงคราม 815 0000166 0 ปฐมวัย

21 อนบุาลพิบลูเวศม์ 1447 0001328 0 ปฐมวัย

22 วัดเจ้ามลู 2460 0000883 0 ปฐมวัย

23 โฆสิตสโมสร 349 0000061 0 ปฐมวัย

24 วัดชัยชนะสงคราม 209 0000896 0 ประถมศึกษา

25 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสน)ี 1373 0000535 -2 ประถมศึกษา

26 วัดนาคปรก 1999 0000952 0 ประถมศึกษา

บัญชรีายละเอียดอัตราว่างของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งคร ูปี พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

แนบท้ายประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่  5  มกราคม  2565
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