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(นายสมเกียรติ  ชิดไธสง) 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 

 
 

 

 

 
 
 
ที่ ศธ  ๐๔๑๕๖/ว 1967                                          สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ 
                อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบรุี ๑๘๑๑๐ 

              31    กรกฎาคม  ๒๕63 

เรื่อง   การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก 

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต 

อางถึง  หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 8  ลงวันที่  5  กรกฏาคม  2549 

สิ่งที่สงมาดวย   1. บญัชีตําแหนงวาง ตําแหนงศึกษานิเทศก  จํานวน  ๑  ฉบับ 
                     ๒. ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  จํานวน ๑ ชุด 

ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลกัเกณฑและวิธีการยายขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา กําหนดใหผูประสงคขอยายย่ืนคํารองขอยายประจําปตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด ใหย่ืนคํารองขอยาย 
ไดปละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม น้ัน 

ในการน้ี คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัดสระบุรี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่  31 
กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 2 ใชตําแหนงวางรับยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศกที่วาง จํานวน 11 ตําแหนง รายละเอียดตาม                   
สิ่งทีส่งมาดวย (1) 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะหประชาสมัพันธให 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการยาย
กรณีปกติและประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี  
เขต ๒ ย่ืนคํารองขอยายพรอมเอกสารประกอบการพจิารณา สําเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 ทีเ่ปนปจจุบันและ
เจาหนาทีผู่รับผิดชอบลงนามรบัรองความถูกตองแลว พรอมเอกสารประกอบการประเมินตามรายละเอียดตัวช้ีวัดฯ  
ตามสิ่งที่สงมาดวย (2) และหรือเอกสารอื่นๆ(ถาม)ี จํานวน 1 ชุด สงถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕63 หากพนกําหนดดังกลาวขอไมพิจารณารับคํารองขอยาย  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน 

         ขอแสดงความนับถือ          

                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 



ลํา เลขที่
ดับ ตําแหนง
ที่ อันดับ อัตรา

1 ศึกษานิเทศก 17 คศ.3 44,740

2 ศึกษานิเทศก 22 คศ.3 58,390

3 ศึกษานิเทศก 23 คศ.2 30,850

4 ศึกษานิเทศก 24 คศ.3 58,390

5 ศึกษานิเทศก 28 คศ.3 58,390

6 ศึกษานิเทศก 33 คศ.3 50,290

7 ศึกษานิเทศก 35 คศ.3 58,390

8 ศึกษานิเทศก 36 คศ.3 55,720

9 ศึกษานิเทศก 37 คศ.3 58,390

10 ศึกษานิเทศก 38 คศ.3 54,820

11 ศึกษานิเทศก 39 คศ.3 45,290

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดตําแหนงวางศึกษานิเทศก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

ตําแหนง
เงินเดือน

รับยาย ประจําป พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 











แบบคาํร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                        ย่ืนคาํร้องขอย้าย            1-15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ...............         1-15 สิงหาคม  พ.ศ. ...............      สังกดั………………………………………….. 
 

ช่ือ-สกลุ…………………………………ตาํแหน่ง…………………..วทิยฐานะ…………………….. 

หน่วยงานการศึกษา…………………………………………………โทร.(มือถือ)…………………… 

รับเงนิเดือนอนัดบั……….….เงนิเดือน…………………บาท (ปีงบประมาณ……..….………..…..) 

ขอย้าย            ภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษา/ส่วนราชการ       ระหว่างเขตพื้นทีก่ารศึกษา/ ส่วนราชการ 

กรณี                  ปกต ิ                                                              พเิศษ  กรณี……………………. 

                          สับเปลีย่น                                                        

ประวตัส่ิวนตวั 

1. เกิดวนัท่ี……เดือน……………พ.ศ. ……….. 

2. วฒิุ…………………………………………… 

   สาขาวชิา/วชิาเอก……………………………. 

   วชิาโท……………………………………….. 

3. ความรู้ความสามารถ…….………………….. 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

4. ประสบการณ์………………………………. 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

   ……………………………………………… 

5. คู่สมรสช่ือ…………………………………… 

   อาชีพ………………………………………… 

   ท่ีทาํงาน……………………………………… 

   ตาํบล………………………………………… 

   อาํเภอ………………………………………… 

  จงัหวดั……………………………………… 

ข้อมูลอ่ืน ๆ  

1. ผลการปฏบิัตงิาน (ระบุ) 

   ………………………………………………. 

   ……………………………………………….  

    ………………………………………………. 

    ………………………………………………. 

    ………………………………………………. 

   ……………………………………………….  

    ………………………………………………. 

    ………………………………………………. 

     ………………………………………………. 

   ……………………………………………….  

    ………………………………………………. 

    ………………………………………………. 

2. การรักษาวนิัยและจรรยาบรรณ 

   เคยถูกลงโทษทางวนิยั 

        ภาคทณัฑ ์      ตดัเงินเดือน      ลดขั้นเงินเดือน 

   เคยถูกพิจารณาเก่ียวกบัการประกอบวชิาชีพครู 

         ตกัเตือน                        ภาคทณัฑ ์

         พกัใชใ้บอนุญาต           เพิกถอนใบอนุญาต 

 

ขอย้ายไปดาํรงตาํแหน่งที ่

1. หน่วยงานการศึกษา 

   (1) …………………………………………… 

         …………………………………………… 

         …………………………………………… 

        …………………………………………… 

   (2) …………………………………………… 

         …………………………………………… 

         …………………………………………… 

        …………………………………………… 

         …………………………………………… 

   (3) …………………………………………… 

        ……………………………………………..  

        …………………………………………….. 

        …………………………………………… 

2. ถา้ไม่ไดต้ามระบุ (………………………..…) 

   ……(1) ขอระงบัการยา้ย 

   ……(2) หน่วยงานการศึกษาใดก็ไดใ้น 

                 ……………………………………… 

กรณีไดรั้บพิจารณาใหย้า้ยตามขอ้ 1 และขอ้ 2 

(2) แลว้ จะไม่ขอระงบัหรือเปล่ียนแปลงไม่วา่

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

เหตุผลการขอย้าย 

กรณีปกติ……………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

กรณียา้ยสบัเปล่ียน……………………..                                   

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

กรณีพิเศษ.……………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

เขตพื้นทีก่ารศึกษา ส่วนราชการ 
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 6. ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี………………………… 

   หมู่ท่ี………….ตาํบล………………………… 

   อาํเภอ………………………………………… 

 จงัหวดั………………………………………… 

7. ท่ีอยูเ่ม่ือไดรั้บยา้ยแลว้………………………. 

   หมู่ท่ี………….ตาํบล………………………… 

   อาํเภอ………………………………………… 

   จงัหวดั………………………………………. 

ประวตักิารรับราชการ 

1. เร่ิมรับราชการตาํแหน่ง……………………… 

   สงักดั…………………………………………. 

   ตั้งแต่วนัท่ี…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 

2. ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง……………………….. 

   สงักดั………………………………………… 

   ตั้งแต่วนัท่ี…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 

3. เคยลาศึกษาต่อ (คร้ังหลงัสุด) ระดบั…………. 

   สถานศึกษา…………………………………… 

   ตั้งแต่วนัท่ี…...เดือน…………….พ.ศ. ………. 

   ถึงวนัท่ี……….เดือน……………..พ.ศ. …… 

4. รวมเวลารับราชการทั้งหมด………………ปี 

   ………………เดือน……………………วนั 

3. สภาพความยากลาํบากในการปฏิบัตงิาน 

        กนัดาร/ชายแดน/เส่ียงภยั 

        มีเสียง/กล่ิน/ฝุ่ นละออง/มลพิษ 

        ใชภ้าษาถ่ินมากกวา่ภาษาไทย 

         ยากลาํบากในการเดินทาง 

         ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส่วนราชการ/ 

         เขตพ้ืนท่ีการศึกษา…………………ก.ม. 

         อ่ืน ๆ (ระบุ)…………………………… 

4. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 

   (สําหรับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา) 

    จาํนวนบุคลากร……………………….คน 

    จาํนวนหอ้งเรียน………………………คน 

    จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา……………..คน 

ปฐมวยั                      จาํนวน……...คน 

ช่วงชั้นท่ี 1-2             จาํนวน ……..คน 

ช่วงชั้นท่ี 3                 จาํนวน ……..คน 

ช่วงชั้นท่ี 4                 จาํนวน ……..คน 

ประกาศนียบตัร         จาํนวน ……..คน 

ปริญญาตรี                 จาํนวน ……..คน 

5. ปัจจุบันช่วยปฏิบตัริาชการที ่ 

    ………………………………………………. 

    ตั้งแต่วนัท่ี…….เดือน……………พ.ศ……… 

ขอย้ายสับเปลีย่นกบั (กรณีสับเปลีย่น) 

นาย/นาง/นางสาว……………………………… 

ตาํแหน่ง………………………………………… 

ตาํแหน่งเลขท่ี………….……อนัดบั…………… 

ขั้น………………………….บาท 

หน่วยงานการศึกษา…………………………… 

………………………………………………… 

สงักดั…………………………………………… 

 

หลกัฐานประกอบการพจิารณา 

สาํเนา ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ.16 

สาํเนาทะเบียนบา้น 

สาํเนาใบสาํคญัการสมรส 

ใบรับรองแพทย ์

บนัทึกประจาํวนั ตาํรวจ/ฝ่ายปกครอง 

บนัทึกขอ้ตกลงของผูข้อยา้ยสบัเปล่ียนทุกคน 

 อ่ืน ๆ ระบุ……………………………….. 

 …………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

ความเห็นผู้บังคบับญัชา 

       …………………………………………… 

………………………………………………… 

ลงช่ือ 

(………………………………………………..) 

ตาํแหน่ง………………………………………… 

 

 

        …………………………………………… 

………………………………………………… 

ลงช่ือ 

(………………………………………………..) 

ตาํแหน่ง………………………………………… 

 

 

        …………………………………………… 

………………………………………………… 

ลงช่ือ 

(………………………………………………..) 

ตาํแหน่ง………………………………………… 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 

 

                                                       ลงช่ือ……………………………………………………….ผูข้อยา้ย 

                                                                                (………………………………………………………) 

                                                                       วนั…………….เดือน………………….พ.ศ. ……………….. 
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