
 
แนวปฏิบัติในการด าเนินการขอย้ายและการจัดส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูฯ ต าแหน่งคร ู 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร ์ เขต 3 ปี พ.ศ.2564 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           1.แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติ (นับระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งครูในหน่วยงานทางการศึกษาปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 24 เดือน ให้นับถึงวันสุดท้ายที่ก าหนดให้ยื่นค าร้องขอ
ย้าย(วันที่ 28 มกราคม 2564)และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา)  ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งกรณีการสอบคัดเลือกได้ตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่บรรจุและแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 5 ปี และที่ประสงค์จะขอย้าย ให้ยื่นค าร้องขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับระหว่างวันที่ 8 – 28 มกราคม 2564 (15 วันท าการ) 
               1.1 ให้ข้าราชการครูยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งจ านวน 1 ชุดและขอย้ายไป
ต่างเขตพื้นที่การศึกษาค าร้องขอย้ายให้ส่ง จ านวน 2 ชุด พร้อมให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
                    1.)ส าเนาก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เป็นปัจจุบัน(เงินเดือน 1 ตุลาคม 2563) 
                    2.)ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                    3.)ส าเนาวุฒิการศึกษา(ปริญญาบัตรและระเบียนผลการเรียน)ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท(ถ้ามี)  
                    4.)ส าเนาค าสั่งบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก 
                    5.)ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                1.2 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณี
ปกติ) ปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้ให้จัดเรียงเอกสารตามล าดับรายละเอียดตัวชี้วัด ข้อ 1- 7 อย่างเคร่งครัด ส่งภายในเขต
พื้นที่การศึกษา ให้ส่งจ านวน 1 ชุดและขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา ให้ส่งตามจ านวนที่เขตพื้นที่การศึกษา
ปลายทางก าหนด 
                  รายละเอียดที่มักมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
                   1) การจัดท าเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินฯ ทั้งนี้ให้ศึกษา
รายละเอียดตามกรอบการพิจารณา ข้อ 1- 7 ว่าต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง 
                   2)  การแนบหลักฐานเอกสารโครงการ/กิจกรรมที่ผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบจะต้องประกอบด้วย 
                       - ส าเนาโครงการ/กิจกรรม ที่ผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ พร้อมค าสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายทุก
โครงการ/กิจกรรม                           
                       -  โครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม ต้องมีรายงานผลการด าเนินการงานที่แล้วเสร็จ
เสนอผู้บังคับบัญชา แนบมาด้วยทุกโครงการ/กิจกรรม 
                       -  การรับรองส าเนาถูกต้องของเอกสาร ให้ศึกษารายละเอียดตามกรอบการพิจารณา ว่าเอกสาร
ใดให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองส าเนาเพียงผู้เดียว/หรือเอกสารใดให้ผู้ขอย้ายและผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาคู่กัน/หรือเอกสารใดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อรับรองส าเนา 
28 มกราคม 2564) 
 
               2.ผู้ที่จะยื่นค าร้องขอย้ายให้แสดงความประสงค์ขอย้ายลงภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ระบุชื่อโรงเรียน   
ที่ขอย้ายให้ชัดเจน  
               3.ให้โรงเรียนต้นสังกัดตรวจสอบค าร้องขอย้าย และเอกสารประกอบการพิจารณาย้ายให้ครบถ้วนถูกต้อง
ทุกราย พร้อมเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ระบุวิชาเอกที่ต้องการแทนตาม
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาในแบบค าร้องขอย้ายด้วย 
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               4.ให้โรงเรียนรวบรวมค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมสรุปงบหน้ารายชื่อผู้ขอย้ายโดยแยกเป็นภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและไปต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 ในเวลา
ราชการ โดยให้ยึดตามวันที่ในทะเบียนรับหนังสือในระบบ My Office ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  เป็นส าคัญ และส าหรับผู้ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 
ตรวจสอบและพิจารณารวบรวมค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมมติ กศจ. ส่งไปยังส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่ 11  กุมภาพันธ์ 2564 
 
               5.การแนบรายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                     - กรณีผู้ขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้แนบจ านวน  1 ชุด  
                     - กรณีผู้ขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษาให้แนบตามจ านวนที่เขตปลายทางก าหนด และหากมีผู้ยื่นค า
ร้องขอย้ายฯหลายราย ให้แนบเอกสารรายงานการประชุมให้ครบทุกรายๆละ ตามจ านวนที่เขตปลายทางก าหนด 
 
               6.หากมีข้อสงสัยในหลักเกณฑ์และแนวการปฏิบัติในการด าเนินการย้ายให้ศึกษารายละเอียดตามหนังสือ 
ส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด สพฐ.และหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 7317  ลงวันที่ 7 ธันวาคม  
2563  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูฯต าแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564      
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ค าชี้แจงประกอบการยื่นค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ปี พ.ศ.2564 
ผู้ยื่นค าร้องขอย้ายต้องระบุเหตุผลการขอย้ายให้ชัดเจน  พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาย้าย   

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑. การย้ายกรณีปกติ  ให้ยื่นค าร้องขอย้ายตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  ตามเหตุผลการ
ย้ายดังนี ้
 ๑.๑ ย้ายเพื่ออยู่รวมคู่สมรส  เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
  (๑) ค าร้องขอย้าย 
  (๒)  ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
  (๓)  ส าเนาทะเบียนสมรส 
  (๔)  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้ายและคูส่มรส 
  (5)เอกสารอื่นเก่ียวกับการให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  
     (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑.๒ ย้ายเพื่อดูแลบิดามารดาหรือบุตร  เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
 (๑) ค าร้องขอย้าย 
 (๒) ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
 (๓) ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอย้าย 
 (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา 
 (5)เอกสารอื่นเก่ียวกับการให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  
 (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา         
๑.๓  เพื่อกลับภูมิล าเนา  เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
 (๑) ค าร้องขอย้าย  
 (๒) ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
 (๓)ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงว่าเป็นภูมิล าเนาเดิมของผู้ขอย้าย        
 (๔)  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 (5)เอกสารอื่นเก่ียวกับการให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ   
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  
๑.๔ ด้วยเหตุผลอื่น ๆ  เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
 (๑)  ค าร้องขอย้าย 
 (๒)  ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
 (๓)  เอกสารที่เก่ียวข้องตามเหตุผลที่ขอย้าย 
 (๔)  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 (5)เอกสารอื่นเก่ียวกับการให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯ
ในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย  
 การย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล  เอกสารที่ต้องจัดส่ง 
 (๑)  ค าร้องของผู้ขอย้ายและคูส่ับเปลี่ยน 
 (๒) ส าเนาก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 ของผู้ขอย้ายและคู่สบัเปลี่ยน              
 (๓) หนังสือยินยอมยา้ยสบัเปลีย่นของผู้ขอย้ายและคูส่ับเปลี่ยน  
(๔)  เอกสารที่เก่ียวข้องตามเหตุผลการขอย้าย 
(๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

๒.  การย้ายกรณีพิเศษ ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเมื่อมีคุณสมบัติ ที่จะ
ย้ายกรณีพิเศษ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ตาม
เหตุผลการย้าย  ดังนี ้
 ๒.๑ ย้ายเพื่อติดตามคู่สมรส  
      (๑) ค าร้องขอย้ายและบนัทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเปน็ 
      (๒) ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
      (๓) ส าเนาทะเบียนสมรส 
      (๔) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้ายและคู่สมรส 
      (๕) ส าเนาค าสั่งย้ายของคู่สมรส 
                (๖) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
                (7) หลักฐานอื่นๆ 
 ๒.๒  ย้ายเนื่องจากเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 
             (๑)  ค าร้องขอย้ายและบันทึกเหตผุลความจ าเปน็ 
          (๒)  ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
          (๓)หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบนัโรงพยาบาลของรัฐ 
 (๔)  บันทึกชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นและค ารับรองของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 
           (๕)รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
           (6) หลักฐานอื่นๆ 
 ๒.๓  ย้ายเนื่องจากถูกคุกคามต่อชีวิต 
      (๑) ค าร้องขอยา้ยและบันทึกเหตุผลความจ าเปน็ 
     (๒) ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
     (๓) บันทึกประจ าวันต ารวจ/บันทึกฝา่ยปกครอง 
     (๔) หนังสือรับรองจากผูบ้รหิารสถานศึกษา 
               (๕) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
               (6) หลักฐานอื่นๆ 
  ๒.๔เพื่อดูแลบิดามารดาหรือคู่สมรสและบุตร            
ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง 
      (๑)  ค าร้องขอย้ายและบนัทึกเหตุผลความจ าเปน็
     (๒) ส าเนา ก.พ.๗/ก.ค.ศ.16 
      (๓)  หนังสือรับรองแพทย์แผนปัจจุบนัโรงพยาบาลของ
รัฐ ซึ่งระบุว่าบิดามารดา หรือคู่สมรส เจ็บป่วยร้ายแรง 
     (๔)หนังสือรับรองว่าเปน็บุตรคนเดียวหรือบุตรซึ่ง
เหลืออยู่คนเดียวของบิดามารดา จากเจา้หนา้ที่ของรัฐหรือพนักงาน
ฝ่ายปกครอง และผูบ้ริหารสถานศึกษา 
                (๕)บันทึกชี้แจงของพี่น้องร่วมบิดามารดาร่วมกนัทีไ่ม่
สามารถดูแลบิดามารดาไดพ้ร้อมแนบทะเบียนทุกราย 
              (6) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 



(6)เอกสารอ่ืนๆตามรายละเอียดตัวชี้วัดฯในการประเมินยา้ย                  (7) หลักฐานอื่นๆ 
 


