
 
 
 
 
 
 

 
  

ด้านการสรรหา 



การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ.2564   
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุรินทร์ เขต 3 

         ขั้นตอนการด าเนนิการ 
            1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3  ประชำสัมพันธ์กำรย้ำยข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ปี พ.ศ.2564 ซึ่งประกอบด้วย 
                  1.1 ข้อมูลต ำแหน่งว่ำงของสถำนศึกษำ  
                  1.2 ข้อมูลเกณฑ์อัตรำก ำลังและควำมต้องกำรวิชำเอกของสถำนศึกษำ  
                  1.3 แนวปฏิบัติกำรด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอย้ำย ต ำแหน่งครูของ สพป.สุรินทร์ เขต 3  
                  1.4 หลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัด 
สพฐ.ที ่ก.ค.ศ. ก ำหนด (ตำมหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2559) 
                  1.5 หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ ศธ 04009/ว7317 ลงวันที่ 7 
ธันวำคม 2563 ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยฯ ต ำแหน่งคร ู
ประกำศ ณ เว็ปไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 แจ้งให้สถำนศึกษำในสังกัดและ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำงๆ ทรำบและเพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน 
             2.ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำร
ย้ำยฯของ ก.ค.ศ. ประสงค์จะยื่นค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
ระหว่ำงวันที่ 8 – 28  มกรำคม 2564   
             3.สถำนศึกษำรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพร้อมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน /พร้อมระบุควำมต้องกำรวิชำเอกทดแทนตำมควำมจ ำเป็นของสถำนศึกษำ
และรวบรวมค ำร้องขอย้ำยเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำส่งถึงสพป.สุรินทร์ เขต 3 ภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 
2564  
             4.กรณีขอย้ำยไปส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดเดียวกัน ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของ  
ผู้ประสงค์ขอย้ำยตรวจสอบและพิจำรณำรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ ส่งไปยัง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในจังหวัดเดียวกัน ภำยในวันที่ 11  กุมภำพันธ์ 2564 
             5.กรณีขอย้ำยไปต่ำงจังหวัด ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำของผู้ประสงค์ขอย้ำยตรวจสอบและ
พิจำรณำรวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำพร้อม
มติ กศจ. ส่งไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ผู้ประสงค์ขอย้ำยระบุ เพ่ือขอควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  
             6.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 รวบรวมค ำร้องขอย้ำยและเอกสำร
ประกอบกำรพิจำรณำของข้ำรำชกำรครูที่ขอย้ำยลงในสถำนศึกษำสังกัด  พร้อมแต่งตั้งคระกรรมกำรตรวจสอบ
และพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมค ำสั่ง 
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ที่ 268 / 2564 สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 และจัดท ำบัญชีรำยชื่อผู้ขอย้ำย
ลงในสถำนศึกษำในสังกัดและส่งข้อมูลให้สถำนศึกษำเพ่ือขอควำมเห็นชอบกำรย้ำยจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำนั้นๆ และให้สถำนศึกษำจัดส่งข้อมูลให้ สพป.สุรินทร์ เขต 3 ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด 
             7.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบเอกสำร 
จัดท ำข้อมูลค่ำคะแนนตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดและรำยละเอียดตัวชี้วัดที่ สพฐ.ก ำหนดของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดสพป.สุรินทร์ เขต 3 ปีพ.ศ.2564  



 
ตำมค ำสั่งที่ 283/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564 และประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำร
พิจำรรำตำมองค์ประกอบตัวชี้วัดและจัดท ำข้อมูล ในวันที่  22 กุมภำพันธ์ 2564  
              8.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง 
และส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำกำรย้ำยให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ 
              9.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งคณะท ำงำนประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ /ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำทุกเขต ผู้แทนใน
คณะอนุกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นคณะท ำงำนตรวจสอบข้อมูลและจัดท ำรำยละเอียดกำร
ย้ำยก่อนน ำเสนอ อกศจ.สุรินทร์ เพื่อพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำย 
               10.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ เสนอ อกศจ.สุรินทร์ เพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองกำรย้ำยและ
เสนอ กศจ.สุรินทร์ เพ่ือพิจำรณำอนุมัติกำรย้ำย 
               11.ผู้มีอ ำนำจตำมมำตรำ 53 แห่งระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์) สั่งย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูฯ ต ำแหน่ง ครู ตำมมติ กศจ.
สุรินทร์  ตำมค ำสั่งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ที่ 187/2564 สั่ง ณ วันที่ 22 มีนำคม พ.ศ.2564 
               12.ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์ ส่งค ำสั่งย้ำยและแต่งตั้ง ไปยังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
               13.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ(กลุ่มบริหำรงำนบุคคล โดยกลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง)แจ้ง
ค ำสั่งย้ำยให้กลุ่มงำนที่เก่ียวทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
               14.กรณีย้ำยภำยในเขต ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 แจ้งโรงเรียน
ต้นสังกัดเพ่ือทรำบและแจ้งข้ำรำชกำรครูที่ได้รับกำรพิจำรณำย้ำย ด ำเนินกำรมอบหมำยงำน และส่งตัวไป
โรงเรียนที่ได้รับกำรแต่งตั้งใหม่ พร้อมแจ้งให้ส ำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำทรำบ 
               15.กรณีที่ข้ำรำชกำรครูได้รับกำรพิจำรณำย้ำยมำจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสุรินทร์ เขต 3 แจ้งค ำสั่งย้ำยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัด เพ่ือทรำบและ
แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูที่ได้รับกำรย้ำยและแต่งตั้งทรำบ เพ่ือมอบหมำยงำนและส่งตัวไปรับหนังสือเดินทำงที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นทำงและเดินทำงไปรำยงำนตัว ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุรินทร์ เขต 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































































































































































































