
 
 
 
 

ด่วนที่สุด 
ที ่ ศธ ๐๔๒๓๐ / 2363  

  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี    
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

         17  มิถุนายน  ๒๕65 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อ้างถึง 1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม  2564 
 2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว 3246 
              ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  2565  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ค าร้องขอย้าย         จ านวน  1  ชุด 
 2. บัญชีรายละเอียดผู้ยื่นค าร้องขอย้าย      จ านวน  1  ฉบับ 
         3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการ 
            ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีย้ายปกติ) ประจ าป ีพ.ศ. 2565        
                     ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565     จ านวน ๑ ชุด 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ส านักงาน  ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์และวิธีการย้ายผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยบังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
และตามหนังสือทีอ้่างถึง 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดขนาดสถานศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัด
และคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์
ย้ายยื่นค าร้องขอย้าย ไปด ารงต าแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษา ที่คาดว่าจะว่างเนื่องจากเกษียณอายุราชการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 และต าแหน่งว่างกรณีอื่นๆ โดยให้ยื ่นค าร้องขอย้าย ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 ๑. ค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด   จ านวน  2 ชุด 
๒. ส าเนา ก.พ.๗ ที่เป็นปัจจุบัน    จ านวน  2  ชุด 
๓. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  2  ชุด 
4. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ให้ส่งค าร้องขอย้าย   จ านวน  2  ชุด 
5. เอกสารประกอบการประเมินฯ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีย้ายปกติ) ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565      จ านวน  6 เล่ม 
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ทั้งนี้ ให้ส่งถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕65  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) จะถือการลงทะเบียนรับหนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นส าคัญ  
หากพ้นก าหนดแล้วจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                                                ขอแสดงความนับถือ    

                        
                (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

                       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๖ 
โทรสาร  ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 







หมายเหตุ

อันดับ ขั้น
1 ตัวย่อ...... ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการ คศ..... 1. โรงเรียน........................

สาขา............. โรงเรียน............................. ........................ สังกัด............................
มหาวทิยาลัย......... ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2. โรงเรียน...........................

สังกัด............................
3. โรงเรียน.......................
สังกัด............................
2. ถ้าไม่ได้ตามระบุ
 ..........................(1) ขอระงับย้าย
  ....................... (2) หน่วยงานการศึกษาใดก็ใดในสังกัด........

ปจัจุบนั ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน..........  ตัง้แตว่ันที ่  เดอืน.............. พ.ศ. 256.... รวมวันและเวลา     วัน เดอืน ป ีนับถึงวันที ่30 กันยายน 2565

 ลงชือ่.....................................................ผู้รับรองขอ้มลู
         (.............................................)
 ต าแหนง่.................................................
      วนัที่.........เดือน กรกฎาคม 2564

เหตุผลการขอย้ายขอย้ายไปด ารงต าแหน่งวฒิุ/วชิาเอกที่ ต าแหน่ง/สังกัด
อัตราเงินเดือน

วทิยฐานะ

บญัชีรายละเอียดข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทีป่ระสงค์ขอย้าย ระหว่างวันที ่1 - 15 กรกฎาคม 2565  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน     ราย    

ชื่อ - นามสกุล/  
เลขประจ าบัตร

ประชน




















