
แบบคําร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาอื่นตามมาตรา 38 ค. ตามนโยบายโครงการครูคืนถิ่น 
ยื่นคําร้องขอยา้ยระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ชื่อ–สกุล .................................................... ตําแหน่ง ........................................... อนัดับ.................................... 
สังกัดสถานศึกษา...................................................... หน่วยงานการศึกษา........................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ ........................ ขั้น .................................. บาท  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕) 
หมายเลขประจําตัวประชาชน ..................................................................................................................... 

ขอ 
ย้าย
กรณ ี

      ภายในเขตพื้นที่การศึกษา                           ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา 

      ภูมิลําเนาของตนเอง          ภูมิลําเนาของคู่สมรส         ภูมิลําเนาของบิดา-มารดา 

ประวัติส่วนตัว 
๑. เกิดวันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ............ 
๒. วุฒิการศึกษา 
         ปริญญาตรี 
         สาขาวิชา/วิชาเอก........................................ 
         วิชาโท ......................................................... 
         ปริญญาโท 
         สาขาวิชา/วิชาเอก ...................................... 
         วิชาโท ........................................................ 
         ปริญญาเอก 
         สาขาวิชา/วิชาเอก ...................................... 
         วิชาโท ......................................................... 
๓. กลุ่มที่ปฏิบัติงาน  
     .......................................................................... 
     .......................................................................... 
๔. กลุ่มที่เคยปฏิบัติงาน     
    ...........................................................................   
    ........................................................................... 
๕. การอบรมเพิ่มเติม  
   ............................................................................. 
   ............................................................................. 
๖. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
    ...........................................................................      
    ........................................................................... 

ข้อมูลอื่น ๆ 
๑. การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทํางาน/กรรมการ/วิทยากร 
    ในระดับต่าง ๆ 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
๒. ผลการปฏิบัติงานอื่น ๆ 
..................................................................................... 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………..… 
๓. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
   เคยถูกลงโทษทางวินัย 
          ตัดเงินเดือน       
          ลดขั้นเงินเดือน 
          ปลดออก 
          ไล่ออก    
 

ขอย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ 
๑. หน่วยงานการศึกษา 
    (๑) สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา .................... 
          อําเภอ ............................................................ 
          จังหวัด ............................................................ 
          สพป./สพม. .................................................... 
    (๒) สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา .................... 
          อําเภอ ............................................................ 
          จังหวัด ............................................................ 
          สพป./สพม. .................................................... 
๒.  หน่วยงานการศึกษา.............................................. 
     สพป./สพม. .......................................................... 
๔. ถ้าไม่ได้ตามระบุ 
    ............(๑) ขอระงับการย้าย 
    ............(๒) ตามแต่ละจัดให้  
..................................................................................... 
..................................................................................... 
กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ ๑, ๒, ๓ และ       
ข้อ ๔ (๒)  แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง          
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

เหตุผลความจําเป็นพิเศษในการขอคืนถิ่น 
...................................................................... 
...................................................................... 
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...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
.........................................................................
................................................................... 
...................................................................... 
...................................................................... 
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๗. ระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในพื้นที่ที่มิใช่   
    ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง ถิ่นที่อยู่ของ 
    คู่สมรส หรือถิ่นที่อยู่ของบิดามารดา 

    รวม ........................ ปี ................ เดือน 
๘. คู่สมรสชื่อ ............................................................ 
    อาชีพ .................................................................. 
    ที่ทํางาน .............................................................. 
    ตําบล .................................................................. 
    อําเภอ ................................................................. 
    จังหวัด ................................................................ 
๙. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ .......................................... 
    หมู่ที่ ............ ตําบล ............................................ 
    อําเภอ ................................................................. 
    จังหวัด ................................................................ 
๑๐. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ .................... 
    หมู่ที่............... ตําบล .......................................... 
    อําเภอ ................................................................. 
    จังหวัด ................................................................ 
๑๑. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว ...................................... 
    หมู่ที่ ............. ตําบล .......................................... 
    อําเภอ ................................................................ 
    จังหวัด ............................................................... 
    เป็นที่อยู่ของ ....................................................... 
    ............................................................................ 

๔. สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
          กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภัย 
          มีเสียง/กลิ่น/ฝุ่นละออง/มลพิษ 
          ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทย 
          ยากลําบากในการเดินทาง 
          ระยะทางจากส่วนราชการถึงบ้านพัก 
          ...................... กิโลเมตร 
          อื่น ๆ (ระบุ) .................................................. 

๕. รวมระยะทางจากส่วนราชการปัจจุบัน           
    ถึงภูมิลําเนาที่จะขอย้ายไปดํารงตําแหน่ง  
    ................. กิโลเมตร  
๖. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน 
    จํานวนบุคลากรตําแหน่ง 38 ค. ................... คน 
๗. ปัจจุบนัช่วยปฏิบัติราชการที่ 
    ............................................................................. 
    ............................................................................. 
    …………………………………………………………………… 
    ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
      

ประวัติการรับราชการ 
๑. เริ่มรับราชการตําแหน่ง ....................................... 
    สังกัด ................................................................... 
    ตั้งแต่วันที่ ........ เดือน ..................... พ.ศ. ......... 
๒. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง .......................................... 
    สังกัด ................................................................... 
    ตั้งแต่วันที่ ....... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 

๓. รวมเวลารับราชการทั้งหมด ........ ปี ........... เดือน 
     …………… วัน 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
         สําเนา ก.พ. ๗  ที่เป็นปัจจุบัน 
         สําเนาทะเบียนบ้าน (ตามกรณีที่ขอย้าย) 
                 ตนเอง 
                 คู่สมรส 
                 บิดา-มารดา 
         สําเนาใบสําคัญการสมรส 
         ใบรับรองแพทย์ 
         อื่น ๆ ระบุ ...................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................... 
............................................................................... 
.............................................................................. 
...............................................................................  
 
ลงชื่อ ..................................................................... 
        (.................................................................) 
     ผู้อํานวยการสถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา 
 
 
 
............................................................................... 
............................................................................... 
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ ....................................................................   
       (...................................................................) 
          ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สพป./สพม........................................................... 

 

 
           ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
ลงชื่อ ……………………………………………………………..……. ผู้ขอย้าย 
       (.............................................................................) 
วันที่ ..........เดือน .......................................... พ.ศ. ...................... 


