
 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน ได้ ส่ งปฏิทินกำรด ำ เนินกำรย้ ำย                          
และรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำยที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกำร 
ย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรย้ำยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จึงให้โรงเรียนแจ้งข้ำรำชกำรครูในสังกัดทรำบ               
หำกมีควำมประสงค์ขอย้ำยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย ประจ ำปี พ.ศ. 2565  ระหว่ำงวันที่ 7 - 27 มกรำคม  2565                
(15 วันท ำกำร) 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรย้ำยเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสเป็นธรรม โดยสอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และมาตรการป้องกันการทุจริต ในการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2  แต่งตั้งคณะกรรมกำร
พิจำรณำย้ำยครู โดยจัดสรรตำมคุณวุฒิในสำขำ หรือวิชำเอก ที่สถำนศึกษำต้องกำร หรือขำดแคลน เป็นไปตำม
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำร
จ ำเป็นและด ำเนินกำรตำมระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในกำรบริหำรงำนบุคลำกร  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ได้ด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำรด ำเนินกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565   

ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. ประชำสัมพันธ์ต ำแหน่งว่ำงพร้อมข้อมูลอัตรำก ำลังครูและสำขำวิขำเอกที่ต้องกำรของ               

แต่ละสถำนศึกษำ  
2. แจ้งให้ข้ำรำชกำรครูยื่นค ำร้องขอย้ำย พร้อมเอกสำรประกำรพิจำรณำ ตำมหนังสือ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 ที่ ศธ 04039/4044 ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2564 
3. ตรวจสอบและพิจำรณำ รวบรวมค ำร้อง ขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
4. ส่งข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้ขอย้ำยไปยังสถำนศึกษำที่ผู้ประสงค์ขอย้ำยระบุเพ่ือขอควำมเห็น

จำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมหนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ที่ ศธ 04039/432 ลงวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2565 

5. แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำย ตำมค ำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่ 45/2565 
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  



6. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกำรเกี่ยวกับต ำแหน่งและหลักฐำนข้อ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย ตำมค ำสั่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ที่ 46/2565               
ลงวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565  และด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลตำมรำยละเอียดตัวชี้วัดในกำรประเมินตำม
องค์ประกอบกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งครู ประจ ำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่  22 
กุมภำพันธ์ 2565 

7. ด ำเนินจัดส่งบัญชีรำยละเอียดผู้ยื่นค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรคูปละบุคคลกำรทำงกำรศึกษำ
ประจ ำปี พ.ศ.2565 ไปยังส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ 

สรุปกำรด ำเนินกำรรับค ำขอร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ. 2565 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่น               
ควำมประสงค์ขอย้ำย ปรำกฏว่ำมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยื่นค ำร้องขอย้ำยรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
253 รำย  ดังตำรำงที่ 1 
                    ตำรำงที่ 1 แสดงค ำร้องขอย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2565 
 
 

ล าดับที่ ประเภทค าขอย้าย จ านวน (ราย) หมายเหตุ 
1 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ในเขตพ้ืนที่) 74  

2 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ต่ำงเขตพ้ืนที่) 135  

3 ค ำขอย้ำยกรณีปกติ  (ไปต่ำงเขตพ้ืนที่) 27  

4 ค ำขอย้ำยกรณีพิเศษ (ในเขตพ้ืนที่+ต่ำงเขตพ้ืนที่)  14  

5 ค ำขอย้ำยกรณีพิเศษ  (ไปต่ำงเขตพ้ืนที่) 3  

รวม 253  
 

ผลการด าเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบแรก  
ตำมที่ คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 

มีนำคม 2565 มีมติอนุมัติย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สำยงำนกำรสอน 
ประจ ำปี 2565 ให้ด ำรงต ำแหน่งใหม่ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2               
จ ำนวน  75 รำย 

   ตำรำงแสดงผลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ปี พ.ศ.2565 
รอบท่ี 1 ให้มำด ำรงต ำแหน่งสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 

ที ่ รำยกำร 
ผลกำรพิจำรณำอนุมัติย้ำย 

หมำยเหตุ 
ภำยในเขตพ้ืนที่ฯ ต่ำงเขตพ้ืนที่ฯ รวม 

1 ค ำร้องขอย้ำยกรณีปกติ 
ขอย้ำยเข้ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

18 55 73   

2 ค ำร้องขอย้ำยกรณีพิเศษ 
ขอย้ำยเข้ำ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 

1 1 2  

รวม 19 56 75  



สรุปผลกำรย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ตำมมติ 
กศจ.จังหวัดชัยภูมิ ในกำรประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนำคม 2565 ได้ให้ควำมเห็นชอบให้          
ย้ำยและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ให้ไปด ำรงต ำแหน่งใหม่ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 จ ำนวน 75 รำย จ ำแนกเป็นย้ำยกรณีปกติ จ ำนวน 73 รำย 
ย้ำยกรณีพิเศษ จ ำนวน 4 รำย ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับอนุมัติย้ำยได้มำปฏิบัติหน้ำที่
โรงเรียนที่ใหม่ครบทุกรำย 

 ในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  ครั้งนี้ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงตรง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้                 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และไม่มีการร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่อย่างใด โดยสอดคล้องกับนโยบาย
การบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ด้านการสรรรหา และบรรจุแต่งตั้ง การด าเนินการเป็นไปตาม
มาตรการป้องกันการทุจริต ในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 

 






















































































































































