
ที่ ศธ 04018/ว217                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต   2 
                   อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี  71140 

           27  มกรำคม 2565 
เรื่อง  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
        กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)  

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2        จ ำนวน  1  ฉบับ 
          2. ประกำศส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี            จ ำนวน  1  ฉบับ 

         3. แบบค ำร้องขอย้ำย              จ ำนวน  1  ฉบับ 
ด้วยคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ในกำรประชุม  ครั้งที ่1/2565 เมื่อวันที่       

20 มกรำคม 2565 มีมติอนุมัติให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 ประชำสัมพันธ์
ต ำแหน่งว่ำงเพ่ือรับย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1) เพ่ือให้ผู้ที่มีควำมประสงค์ขอย้ำย ยื่นค ำร้องขอย้ำย 
ครั้งที่ 1 ในระหว่ำงวันที่ 1 – 15 กุมภำพันธ์ 2565 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  จึงขอประชำสัมพันธ์ให้ 
ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดนี้ทรำบ หำกมีผู้ประสงค์ขอย้ำยให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย ระหว่ำงวันที่ 1 - 15 กุมภำพันธ์ 2565 
ตำมแบบท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด พร้อมเอกสำรประกอบค ำร้องขอย้ำย ดังนี้ 

1. ค ำร้องขอย้ำย  จ ำนวน 2  ฉบับ 
2. ส ำเนำทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16  จ ำนวน 2 ชุด รับรองส ำเนำถูกต้อง  

โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือเอกสำรอ่ืน (ถ้ำมี) เช่น ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

จ ำนวน 2 ชุด 
4. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ จ ำนวน 5 เล่ม  

ทั้งนี้ ให้ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2  ภำยในวันที่   
15 กุมภำพันธ์ 2565 กรณ ี ส่งทำงไปรษณีย์จะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตรำเป็นส ำคัญ หำกพ้นก ำหนดนี้  
ถือว่ำไม่ประสงค์ขอย้ำย และหำกไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้ย้ำย ค ำร้องดังกล่ำวเป็นอันยกเลิก 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยทั่วกัน 

                                                     ขอแสดงควำมนับถือ                     
                                  
 

             
                                                   (นำยสมพร  พิลำสันต์) 
           ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง 
                ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0-3457-9234  ต่อ 206 
โทรสำร 0-3457-9338 



                                                        
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

เรื่อง การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามาตรา 38 ค.(1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

                                           ------------------------------------------ 
 
  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยอนุมัติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มีมติอนุมัติให้
ด าเนินการประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน        
ตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจ าปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 1)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 57 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่ 
19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2560 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 8 ลงวันที่           
5 กรกฎาคม 2549 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 และประกาศ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง  รายละเอียด
องค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงประกาศรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(1) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 2 จ านวน 8 อัตรา ดังนี้ 
 
ที ่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ อันดับ เงินเดือน หมำยเหตุ 
1 ศึกษานิเทศก์ 57 คศ.3 58,390  
2 ศึกษานิเทศก์ 60 คศ.2 41,620  
3 ศึกษานิเทศก์ 66 คศ.3 58,390  
4 ศึกษานิเทศก์ 70 คศ.3 58,390  
5 ศึกษานิเทศก์ 72 คศ.3 43,080  
6 ศึกษานิเทศก์ 73 คศ.3 49,420  
7 ศึกษานิเทศก์ 74 คศ.2 35,640  
8 ศึกษานิเทศก์ 75 คศ.3 43,080  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จึงประกาศให้ผู้ที่มีความประสงค์
ขอย้ายเพ่ือด ารงต าแหน่งที่ว่าง ยื่นค าร้องขอย้าย ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565  ตามแบบท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบค าร้องขอย้าย ดังนี้ 



                      /1. ค าร้องขอย้าย... 
 

-   2      - 
 

1. ค าร้องขอย้าย  จ านวน 2  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนประวัติ และ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16  จ านวน 2 ชุด รับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืน (ถ้ามี) เช่น ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

จ านวน 2 ชุด 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ จ านวน 5 เล่ม                                                                                

ทั้งนี้ ให้ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  ภายในวันที่   
15 กุมภาพันธ์ 2565 กรณ ีส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดนี้  
ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย และหากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

           ประกาศ ณ วันที่  27  มกราคม พ.ศ.2565 
 
 

 
 

                                                         (นายสมพร    พิลาสันต์) 
              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง 

         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบค าร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(1) สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
วันทีย่ื่นค าร้องขอย้าย............กุมภาพันธ์ พ.ศ. .................   สังกัด   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………..………………………..      ส านักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ 
 

ช่ือ – สกุล ……………...................................………….ต าแหน่ง.………..........….วิทยฐานะ ………..…………… 
เลขประจ าตัวประชาชน ---- 
สถานศึกษา ……………...................................…………………………………............................……………………. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ขั้น …………………….……..บาท (ปีงบประมาณ………………....…….) 
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................... 

ขอย้าย 
 
กรณ ี

   ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา        
   ระหว่างเขตพื้นท่ีการศึกษา           

จังหวัด…………………………………………………………. 
จังหวัด.................................................................. 

  ปกติ       
  เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์   
       ของทางราชการ 

 

  พิเศษ  กรณี …….........................………….…. 

ประวัติส่วนตัว ข้อมูลอืน่ ๆ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี เหตุผลการขอย้าย 
1.  เกิดวันที…่…...เดือน…….........…..พ.ศ.………... 
2. คุณวุฒิ……….………..……………..........…………… 
   สาขาวิชา/วิชาเอก…………………......……………. 
   วิชาโท…………………………………......…………….. 
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ท่ีส าเร็จ
การศึกษา) 
3. ความรู้ความสามารถ …………….........…………… 
…………………………………………….………......………….. 
…………………………………..……………........…………….. 
…………………………………..……………...........………….. 
4. ประสบการณ…์……......……………..…..…………… 
……………………......…..……………………………….……… 
……………………......…………….…………………………..... 
………………………......………………………………………… 
5. คู่สมรสช่ือ …........…………………………………… 
    อาชีพ ……………........……………………………... 
    ที่ท างาน ………........………..……………………... 
    ต าบล………………........……….……………………. 
    อ าเภอ ……………..........………...………………... 
    จังหวัด ………….........…………..…………………. 

1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ภาคทัณฑ ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน  
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู 
 ตักเตือน           ภาคทัณฑ์ 
 พักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต 
2.สภาพความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
 กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภยั 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพษิ 
 ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
 ยากล าบากในการเดินทาง 
 ระยะทางจากสถานศึกษาถึงสว่นราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา..................กิโลเมตร 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้ายโดยเรยีงล าดับตามความ
ประสงค์ (ขอย้ายได้เพยีงเขตพื้นทีก่ารศึกษาเดยีว)ดังนี ้
1. หน่วยงานการศึกษา  
 (1) ……………………….…………................…………….. 
         ……………………….…………................……………… 
 (2) ……………………….…………................…………….. 
        ……………………………..…...............…………………. 
 (3) ……………………….…………................…………….. 
         ……………………………….….............………………… 
 (4) ……………………….…………................…………….. 
         ……………………………….….............………………… 
2. ถ้าไม่ไดต้ามระบ ุ
 ขอระงับการย้าย 
 กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามข้อ 1 และ   
ข้อ 2(2) แล้ว จะไมข่อระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่า
จะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีปกต ิ
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 ………………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 กรณีพิเศษ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ……………………….........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 …………………….…........……………………………... 
 …………………………….....…………………………….. 
 กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของ 
      ทางราชการ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........…………………..…………... 
 ………………………........………………..……………... 
 ……………………........…………………………………... 
 ……………………….........…..…………………………... 

 



6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ……………….....…………… 
    หมู่ที…่……….ต าบล………….....…………………... 
    อ าเภอ ……………………….….....………………….. 
    จังหวัด ………………..……….....….………………… 
    หมายเลขโทรศัพท์......................................... 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว………….....….…………... 
    หมู่ที่ …….……ต าบล………….......………………... 
    อ าเภอ…………………………..….....………………… 
    จังหวัด………………………….......………………….. 

ประวัติการรับราชการ 
1. เริ่มรับราชการต าแหน่ง …….....……..…………… 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด………………………………......………………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….…..เดือน….…...…….พ.ศ……...….. 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง……….....……….…………. 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด…………………………......…………….………… 
   ตั้งแต่วันท่ี….…..เดือน……...…..….พ.ศ…...….…. 
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด………..……..ปี 
    …………………….เดือน…….…….วัน 
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา  
   ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเตม็เวลา 
   อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเตม็เวลา 
 ระดับ……...................................................... 
 สถานบัน...……………………………….....………..
 ตั้งแต่วันท่ี…..…เดือน………….....พ.ศ. ………...
 ถึงวันท่ี….…..เดือน…….….....….พ.ศ………….… 

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบตัิราชการที ่
.....…………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
.................................................................................. 
ตั้งแต่วันท่ี ……....เดือน……..……………..พ.ศ…......…… 
4. รางวัลที่ไดร้ับหรือผลงานท่ีแสดงถึงความรู้
ความสามารถ 
 1. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 2. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 3. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 4. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………................……………………. 
เลขประจ าตัวประชาชน  
---- 
ต าแหน่ง…………………………....................………………... 
ต าแหน่งเลขที่ …………......………อันดับ……............…... 
ขั้น………………………..………บาท 
สถานศึกษา.............…….................…………………………. 
……………………………….........................……………………. 
สังกัด………………………........................…………………….. 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับส าเนา ให้รับรองส าเนาทุก
ฉบับ) 
 ส าเนา ก.พ.7 หรือ ส าเนา ก.ค.ศ.16 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบส าคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย ์
 บันทึกประจ าวัน ต ารวจ/ฝ่ายปกครอง 
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสบัเปลี่ยนทุกคน 
 อื่น ๆ ระบุ ……………….……………………….......……. 
…………………………………………..……………….......……….. 
…………………………………………………………….......………. 
……………………………………..………………….......………….. 
……………………………………..………………….......………….. 
………………………………………………………........…………… 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นตน้ 
……………….........................………………………… 
………………….........................……………………… 

  ………………….............................…………………… 
  ……………...........................…………………………… 
 หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณา
ย้าย โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก........................... 
................................................................ทดแทน 
 
ลงช่ือ                             ผู้บงัคับบัญชาช้ันต้น 
    (….……………….............................………) 
ต าแหน่ง………………........……………………….. 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 

………………….......................…………………… 
……………....................…………………………… 
…………………..................……………………… 
………………..................………………………… 

ลงช่ือ 
 
         (….……………….................…………………) 
ต าแหน่ง………………........……………………………… 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 

หมายเหตุ   ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปรับแบบค าร้องไดต้ามความเหมาะสมและจ าเป็น ขอรับรองว่าขอ้มูลถูกต้องและเป็นความจริง 
    ลงชื่อ ……………….............………..........……………ผู้ขอย้าย 

 (…………………………….....……………………….) 
วัน………….เดือน………………………..พ.ศ……………. 

-2- 














