
 

 

 

ที่  ศธ 04290/ว39      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
             กรุงเทพมหานคร เขต 1 
            40 ซอยบางแวก 69  แขวงบางแวก 
               เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร   10160 

                5  มกราคม  2565     

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 

อ้างถึง  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1.  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
      ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5563  ลงวันที่  2  ธันวาคม  2564 
 2.  ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูฯ                            จำนวน 1 ชุด 
 3.  รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองคป์ระกอบการย้ายข้าราชการครู   
   (การย้ายกรณปีกติ)  ปี พ.ศ. ๒๕๖5          จำนวน 1 ชุด 

 4.  ประกาศอัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  จำนวน 1 ฉบับ 
 5.  แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         จำนวน 1 ฉบับ 
 6.   บัญชีสรุปงบหน้ารายละเอียดข้าราชการครูที่ย่ืนคำร้องขอย้าย       จำนวน 1 ฉบับ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ .ศ . ๒๕๖5 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการ
ประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ทั้งน้ี  ให้ย่ืนคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียว     
ความแจ้งแล้ว น้ัน 

                 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1  ขอให้โรงเรียน      
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี ๒๕๖5 
ตรวจคุณสมบัติของตนเองตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕5๙ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายดังกล่าว ให้ส่งคำร้องขอย้าย
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ระหว่างวันที่ 7 - 27  มกราคม ๒๕๖5 
และให้โรงเรียนรวบรวมคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาย้าย ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (บางแวก) ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 หากพ้นกำหนดจะถือว่า    
ไม่ประสงค์ขอย้าย ทั้งนี้ จะถือการลงทะเบียนรับหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
เป็นสำคัญ  โดยให้โรงเรียนจัดส่งคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

 

/๑. กรณีขอย้าย........... 
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 ๑. กรณีประสงค์ขอย้ายไปสังกัดโรงเรียน ภายในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  เขต 1 
  1.๑ คำร้องขอย้าย จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 2 ชุด) 
             1.๒ สำเนา กพ.๗ หรือสำเนา ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยรับรองความถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ชุด 
  1.๓ รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 3 ชุด 
  1.๔ เอกสารผลงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖5  จำนวน 5 ชุด 
             1.5 บัญชีสรุปงบหน้ารายละเอียดข้าราชการครูที่ย่ืนคำร้องขอย้าย  จำนวน 1 ฉบับ 
 ๒ . กรณีประสงค์ขอย้ายไปสังกัดโรงเรียน  ต่างสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
  2.๑ คำร้องขอย้าย จำนวน 3 ชุด (ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 2 ชุด) 
  2.๒ สำเนา กพ.๗ หรือสำเนา ก.ค.ศ. 16 ที่เป็นปัจจุบัน โดยรับรองความถูกต้อง
จากเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ชุด 
  2.๓ รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 3 ชุด 
  2.๔ เอกสารผลงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖5 จำนวนตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์ขอย้ายไป 

             จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ขอแสดงความนับถือ 

                                            
                                                                  (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 
 
 
 
                      
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐ ๒ 4102044   ต่อ 402  
โทรสาร ๐ ๒ 4101506 
 
 
 































 
 

 
 
 

  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
........................................ 

  ด้วย ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สั งกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  ตามหนังสือสำนักงาน  ก .ค .ศ                 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ศธ o๔oo๙/ว5562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม  ๒๕๖4 ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณี
ปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 พร้อมทั้ง กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  จึงประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ประจำปี พ .ศ . ๒๕๖5 และวิชาเอกตามความต้องการของสถานศึกษา (มาตรฐานวิชาเอก)     
จำนวน  32  อัตรา  (ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน                

    ประกาศ  ณ วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 

                                                                           
                                                               (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
                             ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 เรื่อง ตำแหนง่ว่างข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 

ที่ โรงเรียน เลขที่ตำแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 
1 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8688 ฟิสิกส ์ รับย้าย 
2 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8749 คณิตศาสตร์ รับย้าย 
3 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 8755 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
4 เตรียมอุดมศึกษา 5648 วิทยศาสตร์ทั่วไป รับย้าย 
5 เตรียมอุดมศึกษา 9320 ภาษาไทย รับย้าย 
6 เตรียมอุดมศึกษา 1428 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
7 ทวีธาภิเศก 2010 ดนตรีสากล รับย้าย 
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 11427 ภาษาญี่ปุ่น รับย้าย 
9 ปัญญาวรคุณ 8823 คณิตศาสตร์ รับย้าย 

10 ปัญญาวรคุณ 9131 ทัศนศิลป์ รับย้าย 
11 โพธิสารพิทยากร 99900 คณิตศาสตร์ รับย้าย 
12 โพธิสารพิทยากร 107561 ภาษาไทย รับย้าย 
13 มหรรณพาราม 10897 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
14 มหรรณพาราม 12557 ชีววิทยา รับย้าย 
15 มหรรณพาราม 100671 คณิตศาสตร์ รับย้าย 
16 โยธินบูรณะ 3544 ภาษาไทย รับย้าย 
17 โยธินบูรณะ 4334 ชีววิทยา รับย้าย 
18 โยธินบูรณะ 4514 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
19 โยธินบูรณะ 34097 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
20 วัดพุทธบูชา 13648 คอมพิวเตอร์ รับย้าย 
21 วัดราชบพิธ 11972 อุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) รับย้าย 
22 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 613 พลศึกษา รับย้าย 
23 ศึกษานารี 2511 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
24 ศึกษานารีวิทยา 10928 ภาษาจีน รับย้าย 
25 ศึกษานารีวิทยา 11562 ฟิสิกส ์ รับย้าย 
26 สตรีวิทยา 2503 ภาษาไทย รับย้าย 
27 สตรีวิทยา 7765 วิทยาศาสตร์ทั่วไป รับย้าย 
28 สตรีวิทยา 9210 ภาษาอังกฤษ รับย้าย 
29 สตรีวิทยา 104403 คอมพิวเตอร์ รับย้าย 
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย 7704 เคมี รับย้าย 
31 สวนกุหลาบวิทยาลัย 307 พลศึกษา รับย้าย 
32 สามเสนวิทยาลัย 12789 เคมี รับย้าย 

 
 



ลําดับ ชื่อ - ชื่อสกุล ตําแหน่ง วุฒิ/ ประสบการณ์สอน วันเกิด วันบรรจุ บรรจุ/ย้ายมา ถ้าไม่ได้ตามระบุ ดํารงตําแหน่ง

ที่ เลข ปชช./โรงเรียน/สพท. วิทยฐานะ วิชาเอก ....................... วิชา ............................... (อายุตัว) (อายุราชการ) อยู่ ร.ร.ปัจจุบัน - ขอระงับการย้าย หรือ ครู คศ.1 
ตําแหน่งเลขที่.................... อันดับ วิชาโท ....................... กลุ่มสาระ ....................... (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี) ระบุ ร.ร.ใดๆก็ได้ใน ......../ ตั้งแต่ ...............

เลขที่จ่ายตรง .................... ขั้น (ลงทุกคุณวุฒิ) ร.ร.ต้องการวิชาเอก.....ทดแทน (วัน/เดือน/ปี)

1 นางสวัดดี    สุขมาก ครู ศษ.บ./ 4 ธ.ค. 14 1 มิ.ย. 37 1 มิ.ย. 37 1 ขอระงับการย้าย 3 3 3 10
0-0000-00000-00-0 ชํานาญการพิเศษ วิชาเอก  ภาษาไทย 47 ปี 24 ปี 24 ปี 2
มัธยมวัดสิงห์ / สพม.1 คศ.3 วิชาโท          - 1 เดือน 7 เดือน 7 เดือน 3 ร.ร.ต้องการวิชาเอก
ตําแหน่งเลขที่ 00000 44,560 ศษ.ม./ 25 วัน 28 วัน 28 วัน 4 ภาษาไทย
เลขที่จ่ายตรง 000000 การบริหารการศึกษา ทดแทน

(ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง) (ตัวอย่าง)

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

ลงชื่อ ..........................................................
(........................................................)

ผู้อํานวยการโรงเรียน..........................................................

(นับถึงวันที่ 28 มกราคม 2564)

บัญชีสรุปรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู
โรงเรียน.........................................................  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................

ขอย้ายมาโรงเรียน เหตุผลในการขอย้าย

จํานวนเอกสารที่ส่ง (ฉบับ/ชุด)

คําร้องฯ ก.พ.7 ความเห็นฯ เล่มประเมินฯ
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