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แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ยื่นคำร้องขอย้าย ..............มกราคม พ.ศ. .............. สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................................................  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ขอย้าย  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา  จังหวัด...............................................................
ชื่อ-สกุล...............................................................ตำแหน่ง......................................วิทยฐานะ.........................
 ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
 จังหวัด...............................................................
เลขประจำตัวประชาชน ----
สถานศึกษา.............................................................................................จังหวัด.......................................
รับเงินเดือนอันดับ..............................ขั้น......................................บาท (ปีงบประมาณ..........................)
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................................................
ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลอืน่ ๆ
1. เกิดวันที.่ ........เดือน.......................พ.ศ............ 1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
2. วุฒิ...................................................................
เคยถูกลงโทษทางวินัย
สาขาวิชา/วิชาเอก............................................  ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน
วิชาโท..............................................................
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู
(ให้ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ที่สำเร็จ
 ตักเตือน
 ภาคทัณฑ์
การศึกษา)
 พักใช้ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต
3. ความรูค้ วามสามารถ........................................ 2. สภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
.........................................................................  กันดาร/ชายแดน/เสียงภัย
.........................................................................  มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออก/มลพิษ
.........................................................................  ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย
4. ประสบการณ์...................................................
 ยากลำบากในการเดินทาง
.........................................................................
.........................................................................  ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/
เขตพื้นที่การศึกษา.........................ก.ม.
5. คู่สมรสชื่อ.......................................................
 อื่น ๆ
อาชีพ...............................................................
ที่ทำงาน........................................................... (ระบุ).............................................................
ตำบล............................................................... .......................................................................
อำเภอ............................................................. ......................................................................
จังหวัด............................................................. .......................................................................
.......................................................................

กรณี

 ปกติ
 พิเศษ กรณี.........................................
 เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของทางราชการ

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
ให้ระบุสถานศึกษาที่ขอย้าย โดยเรียงลำดับ
ตามความประสงค์ (ขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่
การศึกษาเดียว) ดังนี้
1. หน่วยงานทางการศึกษา
(1) โรงเรียน......................................................
สังกัด..........................................................
(2) โรงเรียน.....................................................
สังกัด..........................................................
(3) โรงเรียน.....................................................
สังกัด..........................................................
(4) โรงเรียน.....................................................
สังกัด..........................................................
2. ถ้าไม่ได้ตามระบุ
.............(1) ขอระงับการย้าย
.............(2) สถานศึกษาใดก็ได้ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................
กรณีได้รับการพิจารณาได้ย้ายตามข้อ 1 และ
ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่
ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

เหตุผลการขอย้าย
 กรณีปกติ
ระบุ.........................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
 กรณีพิเศษ
ระบุ...........................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
 กรณีเพื่อความเหมาะสมและประโยชน์
ของทางราชการ
ระบุ............................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

-26. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.........................................
หมู่ที่...............ตำบล..........................................
อำเภอ...............................................................
จังหวัด..............................................................
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว บ้านเขที.่ .......................
หมู่ที่...............ตำบล..........................................
อำเภอ...............................................................
จังหวัด..............................................................
ประวัติการรับราชการ
1. เริม่ รับราชการตำแหน่ง.....................................
สถานศึกษา.......................................................
สังกัด.................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง........................................
สถานศึกษา.......................................................
สังกัด.................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
3. รวมเวลารับราชการทั้งหมด.......................ปี
...........................เดือน............................วัน
4. การลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
 อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ระดับ....................................................................
สถาบัน..................................................................
ตั้งแต่วันที่..........เดือน......................พ.ศ..............

3. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่
...............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
ตั้งแต่วันที่.........เดือน.........................พ.ศ. ...........
4. รางวัลที่ได้รับหรือผลงานที่แสดงถึงความรู้
ความสามารถ
1. ....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
2. .....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3. .....................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

หมายเหตุ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ปรับแบบคำร้องได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน)
นาย/นาง/นางสาว...................................................
ตำแหน่ง..................................................................
เลขประจำตัวประชาชน

----
ตำแหน่ง...................................................................
ตำแหน่งเลขที่..........................อันดับ......................
ขั้น........................................บาท
สถานศึกษา..............................................................
สังกัด........................................................................
หลักฐานประกอบการพิจารณา
(กรณีหลักฐานที่เป็นฉบับสำเนา ให้รับรองสำเนา
ทุกฉบับ)
 สำเนา ก.พ.7 หรือ สำเนา ก.ค.ศ.16
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 สำเนาใบสำคัญการสมรส
 ใบรับรองแพทย์
 บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง
 บันทึกข้อมูลตกลงของผู้ย้ายสับเปลี่ยนทุกคน
 อื่น ๆ ระบุ..........................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
.................................................................................
..................................................................................
…………………………………………………………..……………
.................................................................................
หากข้าราชการครูรายนี้ ได้รับการพิจารณาย้าย
โรงเรียนต้องการครูวิชาเอก......................................
.....................................................................ทดแทน
ลงชื่อ.........................................ผูบ้ ังคับบัญชาชั้นต้น
(....................................................................)
ตำแหน่ง...................................................................
วันที่.........เดือน................................พ.ศ.................
.................................................................................
.................................................................................
……………………………………………..………………………..
ลงชื่อ.................................................................
(.............................................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา............
..............................................................................
………………………………………………………………….
วันที่.........เดือน...............................พ.ศ..............

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง
ลงชื่อ...............................................................................ผู้ขอย้าย
(..............................................................................)
วันที.่ ..............เดือน.............................พ.ศ................

แบบกรอกข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
-----------------------

ชื่อ – นามสกุล ....................................................................... ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ....................................................
อัตราเงินเดือน ....................... บาท โรงเรียน ......................................................... จังหวัด ....................................
สังกัด .................................................................................................................................................................................
ที่

รายละเอียด

คะแนนที่ได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่
(ผู้ขอย้ายกรอก)

1 องค์ประกอบที่ 1 ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือวิชาเอกตามความจำเป็น
ของสถานศึกษา (40 คะแนน)
1.1 ความรู้
(5 คะแนน)
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญา.............. คุณวุฒิ............................................
....................
วุฒิย่อ.................. วิชาเอก.............................................................................
(แนบสำเนา ก.พ. 7/ ปริญญาบัตร/ หนังสือรับรองคุณวุฒิ)
1.2 ความสามารถ
(15 คะแนน)
1.2.1 การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน/สถานศึกษา
....................
(10 คะแนน)
ผู้ขอย้ายรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพของ
ผู้เรียน/สถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ โดยผู้ขอย้ายเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ จำนวน.............โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1) โครงการ/กิจกรรม..........................................................................
...............................................................................................................................
2) โครงการ/กิจกรรม..........................................................................
...............................................................................................................................
3) โครงการ/กิจกรรม..........................................................................
...............................................................................................................................
4) โครงการ/กิจกรรม..........................................................................
...............................................................................................................................
5) โครงการ/กิจกรรม..........................................................................
...............................................................................................................................
(แนบสำเนาคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยผู้ขอย้ายและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
1.2.2 การได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา
(5 คะแนน) ....................
ได้รับมอบหมายงานอื่นในสถานศึกษา นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน
เช่น งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานแผนงานและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป
งานกิจกรรมนักเรียน งานลูกเสือ-เนตรนารี งานชุมนุม งานแนะแนว งานยาเสพติด ฯลฯ
จำนวน .......................งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) งาน.....................................................................................................
2) งาน.....................................................................................................
3) งาน.....................................................................................................

....................

....................

....................

ที่

รายละเอียด
4) งาน.....................................................................................................
5) งาน.....................................................................................................
(แนบสำเนาคำสั่งของโรงเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยผู้ขอย้ายและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
1.3 ประสบการณ์สอน
(10 คะแนน)
(.........) สอนในสังกัด สพป.
(.........) สอนในสังกัด สพม.
(.........) สอนในสังกัด สศศ.

2

3

4

5

1.4 วิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา
(10 คะแนน)
สำเร็จการศึกษาวิชาเอก........................................................................................
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
- มีประสบการณ์สอนวิชา...................................................เป็นระยะเวลา.............ปี
(แนบสำเนาคำสัง่ ของโรงเรียนทีม่ อบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยผู้ขอย้ายและ
ผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
องค์ประกอบที่ 2 ลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบตั ิงาน
(5 คะแนน)
(.........) ลำดับที่ 1 โรงเรียน...............................................................................
(.........) ลำดับที่ 2 โรงเรียน...............................................................................
(.........) ลำดับที่ 3 โรงเรียน...............................................................................
(.........) ลำดับที่ 4 โรงเรียน...............................................................................
(.........) ลำดับที่ 5 โรงเรียนใดก็ได้.....................................................................
องค์ประกอบที่ 3 ระยะเวลาทีด่ ำรงตำแหน่งหรือปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน
(10 คะแนน)
ดำรงตำแหน่งในโรงเรียนปัจจุบนั ตั้งแต่วันที่........................................................
รวมระยะเวลา...........ปี............เดือน...........วัน (นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย)
องค์ประกอบที่ 4 สภาพความยากลำบากในการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาปัจจุบัน
(10 คะแนน)
(.........) ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
(.........) ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกติ
องค์ประกอบที่ 5 เหตุผลการขอย้าย
(10 คะแนน)
(.........) อยู่ร่วมกับคู่สมรส/ดูแลบิดามารดา หรือบุตร
(.........) กลับภูมิลำเนา
(.........) อื่น ๆ
(แนบสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอย้าย/คู่สมรส/บิดา/มารดา/บุตร/สำเนาทะเบียน
สมรส/ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)

คะแนนที่ได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่
(ผู้ขอย้ายกรอก)

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ที่

คะแนนที่ได้
เฉพาะเจ้าหน้าที่
(ผู้ขอย้ายกรอก)

รายละเอียด

6 องค์ประกอบที่ 6 ความอาวุโสตามหลักราชการ
(20 คะแนน)
6.1 วิทยฐานะ
(10 คะแนน)
(.........) วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
(.........) วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
(.........) วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(.........) วิทยฐานะชำนาญการ
(.........) ไม่มีวิทยฐานะ
6.2 อายุราชการ
(10 คะแนน)
บรรจุเข้ารับราชการตั้งแต่วนั ที่.............................................................................
รวมระยะเวลา...........ปี............เดือน...........วัน (นับถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอย้าย)
7 องค์ประกอบที่ 7 ความเห็นขอบคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย (5 คะแนน)
โรงเรียนลำดับที่ 1 (.....) เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่มีความเห็น
โรงเรียนลำดับที่ 2 (.....) เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่มีความเห็น
โรงเรียนลำดับที่ 3 (.....) เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่มีความเห็น
โรงเรียนลำดับที่ 4 (.....) เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่มีความเห็น
โรงเรียนลำดับที่ 5 (.....) เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่เห็นควรรับย้าย (.....) ไม่มีความเห็น
(องค์ประกอบที่ 7 ผู้ขอย้ายไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล)

....................

....................

....................

....................

....................

....................

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ หากปรากฏว่าไม่เป็นความจริง หรือไม่มี
เอกสารหลักฐานประกอบตามที่กำหนด ซึ่งทำให้คณะกรรมการประเมินไม่ส ามารถประเมินให้คะแนนได้ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ............................................................ ผูข้ อย้าย
(...........................................................)
ตำแหน่ง................................................................

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้บังคับบัญชา
(...........................................................)
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน..............................................
หมายเหตุ
1. ผู้ขอย้ายกรอกข้อมูลและแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน ตามรายละเอียดตัวชี้วัดใน
การประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2. กรณีผู้ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบหรือไม่รับรองสำเนาเอกสาร จะไม่ได้รับการพิจารณาคะแนน
ในองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด นั้น ๆ

