ที่ ศธ ๐๔๒๓๒/ว ๗๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด
อ้างถึง หนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๗๓๗๔
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
จํานวน ๑ ชุด
๒. ปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูฯ
จํานวน ๑ ชุด
๓. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายฯ
จํานวน ๑ ชุด
๔. ประกาศตําแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู จํานวน ๑ ชุด
๕. แบบคําร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน ๑ ชุด
๖. บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูที่ยื่นคําร้องขอย้าย
จํานวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดปฏิทินการดําเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัด
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กําหนด ทั้งนี้ ให้ยื่นคําร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว
ความแจ้งแล้ว นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและ
บุ คลากรทางการศึ กษา ตํ าแหน่ งครู ที่ ป ระสงค์ ข อย้ ายยื่ น คํ าร้อ งขอย้ายประจํ าปี ๒๕๖๓ พร้อ มเอกสาร
ประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ (๑๕ วันทําการ)
และสถานศึกษารวบรวมเอกสารคําร้องขอย้าย พร้ อ มเอกสารประกอบการพิ จ ารณาย้ า ย ส่ ง สํา นั ก งาน
เขตพื้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒ ภายในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ หากพ้นกําหนดจะถือว่า
ไม่ ป ระสงค์ ข อย้ าย ทั้ งนี้ จ ะถื อ การลงทะเบี ย นรั บ ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๒
ตามระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นสําคัญ และ
ให้โรงเรียนจัดส่งคําร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

/๑. กรณีขอย้ายไปโรงเรียนภายใน…..

-๒๑. กรณีขอย้ายไปโรงเรียนภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
๑.๑ บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูที่ยื่นคําร้องขอย้าย
๑.๒ คําร้องขอย้าย จํานวน ๒ ชุด (ฉบับจริง)
๑.๓ สําเนา กพ.๗ หรือสําเนา ก.ค.ศ. ๑๖ ที่เป็นปัจจุบัน โดยรับรองสําเนาถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ๒ ชุด
๑.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๒ ชุด
๑.๕ เอกสารอื่นตามเหตุผลการขอย้าย จํานวน ๒ ชุด
๑.๖ รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน ๒ ชุด
๑.๗ เอกสารผลงานตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จํานวน ๗ เล่ม
หมายเหตุ ๑.) เอกสารข้อ ๑.๑ – ๑.๖ เย็บชุดรวมกับหนังสือนําส่ง
๒.) เอกสารข้อ ๑.๗ จัดทําเป็นเล่ม (เพื่อประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ)
๒. กรณีขอย้ายไปโรงเรียนต่างเขตพื้นที่การศึกษาของประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ให้จัดส่งเอกสาร
ตามข้อ ๑.๑ – ๑.๖ และเอกสารตามข้อ ๑.๗ จํานวนตามประกาศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประสงค์
ขอย้ายไปกําหนด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ กลัดสุข)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร.๐ ๒๙๓๐ ๔๔๙๐ ต่อ ๑๑๕
โทรสาร ๐ ๒๙๓๐ ๔๐๒๒
หมายเหตุ : หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ
๓.๑ ได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน
นับถึงวันสุดท้ายที่กําหนดให้ยื่นคําร้องขอย้าย (๒๘ มกราคม ๒๕๖๓)
๓.๒ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
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