


การขอช�วยราชการของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค� 
 เพ่ือพิจารณาให�ข�าราชการครูท่ีขอช�วยราชการ ให�เป�นไปตามหลักเกณฑ"ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และมติ 
ค.ร.ม.และกรณีจําเป�น 5 กรณี เพ่ือบรรเทาความเดือดร�อนก�อนพิจารณาให�ย�าย 

ขอบเขตของงาน 
 ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในรายท่ีมีเหตุผลและความจําเป�นต�องย�ายแต�ยังไม�มี
อัตรารับย�ายจึงขอช�วยราชการในหน�วยงานทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และต�างเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา รวมท้ังกรณีท่ีมีความจําเป�นของหน�วยงานการศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีต�องการตัว
บุคคลท่ีมีความรู�ความสามารถไปช�วยราชการเป�นกรณีพิเศษ และการขอช�วยราชการกรณีท่ีเป�นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีและกรณีจําเป�น 5 กรณี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ียกเว�นให�ข�าราชการครูไปช�วย
ราชการในลักษณะประจําได�ครั้งละ 1 ป8 ดังนี้ 
 1. กรณีติดตามคู�สมรส ซึ่งเป�นข�าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 2. กรณีเจ็บป<วยอย�างร�ายแรง ต�องรักษาตัว 
 3. กรณีถูกคุกคามต�อชีวิต 
 4. กรณีไปช�วยราชการในหน�วยงานหรือสถานศึกษาท่ีขาดอัตรากําลัง 
 5. กรณีไปช�วยราชการในหน�วยงานท่ีปฏิบัตงิาน/โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิหรือพระราชประสงค" 

กฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�อง 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก�ไขเพ่ิมเติม 
(มาตรา 69 วรรคสอง) 
 2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด�วนมาก ท่ี ศธ 04009/ว 2384  ลง
วันท่ี 12 มิถุนายน 2547 เรื่อง ซักซ�อมการให�ข�าราชการครูช�วยราชการ 
 3. คําส่ังหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2560    เรื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ข�อ 8(1) และข�อ 13) 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1. กรณีขอช�วยราชการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับคําร�องขอช�วยราชการ ตรวจสอบข�อมูลเหตุผลความ
จําเป�นตามหลักเกณฑ"ท่ี สพฐ.กําหนดและเกิดประโยชน"ต�อราชการและข�าราชการครูท่ีขอช�วยราชการ 
เสนอผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาส่ังให�คณะกรรมการตรวจสอบข�อเท็จจริงดําเนินการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริง และรายงานข�อเท็จจริงต�อผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาว�ามี
เหตุผลและความจําเป�น ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาให�ความเห็นในการขอช�วยราชการ 
 1.2 นําเสนอสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยจัดทําเป�นวาระการประชุมเพ่ือนําเสนอ       อ.
ก.ศ.จ./ก.ศ.จ.พิจารณาอนุญาตให�ช�วยราชการ 
 1.3 ก.ศ.จ.พิจารณาอนุญาตให�ช�วยราชการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแจ�งมติ ก.ศ.จ.ให�
โรงเรียนท่ีเกี่ยวข�องทราบ และดําเนินการ 
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 2. กรณีขอช�วยราชการต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พิจารณาตรวจสอบคําร�องขอช�วยราชการ/คําร�องขอย�าย 
ตรวจสอบข�อมูลเกณฑ"อัตรากําลังโรงเรียนต�นสังกัด และความเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาในการขอไป
ช�วยราชการ 
  2.2 ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ให�ความเห็นในการขอช�วยราชการ 
  2.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเสนอ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาอนุญาตการขอช�วยราชการ 
  2.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจ�งผลการพิจารณาอนุญาตของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให�โรงเรียนต�นสังกัดทราบ เพ่ือให�มอบหมายงานในหน�าท่ี และส�งตัวไปปฏิบัติ
ราชการทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีได�รับอนุญาตให�ช�วยราชการ 

 

แผนภูมิแสดงข้ันตอน (Folw Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ต�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผู�ขอยื่นคําร�องผ�าน 
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ 
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงดําเนินการ
ตรวจสอบ และเสนอ

ข�อเท็จจริงต�อผู�บังคับบัญชา 

จัดทําวาระการประชุมพร�อม
เอกสารหลักฐานส�งสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอ 
อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ.พิจารณา
อนุญาต/ ไม�อนุญาต 

ผู�ขอยื่นคําร�องผ�าน 
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับ 

ตรวจสอบคุณสมบัติ/ 
ผู�บังคับบัญชาลงความเห็น 

เสนอ สพฐ.พิจารณา 

สพฐ.แจ�งผลการพิจารณา 
ผู�บังคับบัญชาลงความเห็น 

สถานศึกษารับคําร�อง/ส�ง สพท.ตรวจสอบข�อมูลเพ่ือพิจารณาคําร�อง
ขอย�าย และเอกสารประกอบการขอช�วยราชการตามเกณฑ"ท่ี สพฐ.

และ ก.ค.ศ.กําหนด 
 

สพท.แจ�งมติ สพฐ.ให�
ผู�เก่ียวข�องทราบ/ส�งตัว 

สพท.แจ�งมติ ก.ศ.จ.ให�
ผู�เก่ียวข�องทราบ/ส�งตัว 
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เอกสารประกอบการขอช�วยราชการและแบบฟอร�ม 
 1. กรณีติดตามคู�สมรส ซ่ึงเป@นข�าราชการหรอืพนักงานของรัฐ 
  1.1 บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดบัช้ัน 
  1.2 คําร�องขอย�ายผ�านผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน 
     1.3 สําเนา ก.พ.7 
  1.4 สําเนาคําส่ังย�ายของคู�สมรส 
  1.5 สําเนาทะเบียนสมรส (ซึ่งแสดงการจดทะเบียนสมรสก�อนวันท่ีคู�สมรสได�รับการแต�งตั้งไป
ดํารงตําแหน�งใหม�และต�องอาศัยอยู�ด�วยกัน เพ่ือแสดงให�เห็นว�าได�รบัความเดือดร�อนจากการย�ายของคู�
สมรส) 
  1.6 สําเนาทะเบียนบ�าน 
     1.7 สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถ�ามี) 
  1.8 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต�นสังกดั ให�ระบุจํานวนพนกังานราชการและครู
อัตราจ�างให�ระบกุลุ�มสาระการเรียนรู�ตามวุฒแิละวิชาเอกของข�าราชการคร ูผู�บริหารสถานศึกษา ลงนาม
รับรองข�อมูล 
  1.9 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีขอไปช�วยราชการ (ต�องเป�นโรงเรียนท่ีมี
อัตรากําลังครตู่ํากว�าเกณฑ"ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และมคีวามต�องการ สาขาวิชาเอกตรงกับผู�ย่ืนคาํร�อง) 
  1.10 ความเห็นของผู�อาํนวยการสถานศกึษาต�นสังกัดถงึผลกระทบต�อการจัดการเรยีนการ
สอนของสถานศึกษา หากให�ไปช�วยราชการ และความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมแนวทางแก�ปKญหาให�กับข�าราชการครูและสถานศึกษา  
  1.11 ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

 2. กรณีเจ็บปDวยร�ายแรงต�องรักษาตัว 
  2.1 บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดบัช้ัน 
  2.2 คําร�องขอย�ายผ�านผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน 
     2.3 สําเนา ก.พ.7 
  2.4 ใบรับรองแพทย"แผนปKจจุบัน ช้ัน 1 ท่ีมีรายงานผลการตรวจรักษา และมหีนังสือยืนยันว�า
ไม�มแีพทย"เฉพาะทาง ท่ีจะตรวจรกัษาได� จําเป�นต�องส�งตวัไปรักษายังโรงพยาบาลแห�งใหม� ซึ่งเป�นเหตุท่ี
ต�องขอไปช�วยราชการ 
  2.5 สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ�าน กรณีขอย�ายไปอยู�รวมกับครอบครัว 
  2.6 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต�นสังกดั ให�ระบุจํานวนพนกังานราชการและครู
อัตราจ�างให�ระบกุลุ�มสาระการเรียนรู�ตามวุฒแิละวิชาเอกของข�าราชการคร ูผู�บริหารสถานศึกษา ลงนาม
รับรองข�อมูล 
  2.7 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีขอไปช�วยราชการ (ต�องเป�นโรงเรียนท่ีมี
อัตรากําลังครตู่ํากว�าเกณฑ"ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และมคีวามต�องการ สาขาวิชาเอกตรงกับผู�ย่ืนคาํร�อง) 
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  2.8 ความเหน็ของผู�อํานวยการสถานศกึษาต�นสังกัดถึงผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา หากให�ไปช�วยราชการ และความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมแนวทางแก�ปKญหาให�กับข�าราชการครูและสถานศึกษา  
  2.9 ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

 3. กรณีถูกคุกคามต�อชีวิต 
  3.1 บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดบัช้ัน 
  3.2 คําร�องขอย�ายผ�านผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน 
     3.3 สําเนา ก.พ.7 
  3.4 บันทึกประจําวนัเหตแุห�งการถกูคุกคามท่ีเจ�าพนักงานตํารวจ หรือเจ�าพนักงานปกครอง
สืบสวนสอบสวนแล�วมีความเห็นว�าจะเป�นภัยต�อชีวิตจริง 
  3.5 ต�องเป�นการคุกคามท่ีผู�บังคับบัญชาแต�ละระดับรบัทราบและรบัรองความถูกต�องของ
ข�อมูล หรือเป�นคดอีาญาท่ีกาํลังดําเนนิคดีอยู� 
  3.6 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต�นสังกดั ให�ระบุจํานวนพนกังานราชการและครู
อัตราจ�างให�ระบกุลุ�มสาระการเรียนรู�ตามวุฒแิละวิชาเอกของข�าราชการคร ูผู�บริหารสถานศึกษา ลงนาม
รับรองข�อมูล 
  3.7 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีขอไปช�วยราชการ (ต�องเป�นโรงเรียนท่ีมี
อัตรากําลังครตู่ํากว�าเกณฑ"ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และมคีวามต�องการ สาขาวิชาเอกตรงกับผู�ย่ืนคาํร�อง) 
  3.8 ความเหน็ของผู�อํานวยการสถานศกึษาต�นสังกัดถึงผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา หากให�ไปช�วยราชการ และความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมแนวทางแก�ปKญหาให�กับข�าราชการครูและสถานศึกษา  
  3.9 ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา) 

 4. กรณีไปช�วยราชการในหน�วยงาน / สถานศึกษาท่ีขาดอัตรากําลัง (หน�วยงานท่ีไปช�วย
ราชการต�องเป�นส�วนราชการ/หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องกับการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีองค"กรกลางบรหิารงาน
บุคคลไม�ได�กําหนดกรอบอัตรากําลังให�) เอกสารอย�างละ 2 ชุด 
  4.1 บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดบัช้ัน 
  4.2 คําร�องขอย�ายผ�านผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน 
     4.3 สําเนา ก.พ.7 
  4.4 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต�นสังกดั ให�ระบุจํานวนพนกังานราชการและครู
อัตราจ�างให�ระบกุลุ�มสาระการเรียนรู�ตามวุฒแิละวิชาเอกของข�าราชการคร ูผู�บริหารสถานศึกษา ลงนาม
รับรองข�อมูล 
  4.5 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาท่ีขอไปช�วยราชการ (ต�องเป�นโรงเรียนท่ีมี
อัตรากําลังครตู่ํากว�าเกณฑ"ท่ี ก.ค.ศ.กําหนด และมคีวามต�องการ สาขาวิชาเอกตรงกับผู�ย่ืนคาํร�อง) 
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  4.6 ความเหน็ของผู�อํานวยการสถานศกึษาต�นสังกัดถึงผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา หากให�ไปช�วยราชการ และความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมแนวทางแก�ปKญหาให�กับข�าราชการครูและสถานศึกษา  
  4.7 ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด (รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา) 
 
 5. กรณีไปช�วยราชการในหน�วยงานท่ีปฏิบัติงาน/โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ หรือ
พระราชประสงค� 
  5.1 บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดบัช้ัน 
  5.2 คําร�องขอย�ายผ�านผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน 
     5.3 สําเนา ก.พ.7 
  5.4 สําเนาทะเบียนบ�าน 
  5.5 คําส่ังหรือหนงัสือให�ไปช�วยราชการในโครงการพระราชดาํริหรือพระราชประสงค" 
  5.6 ความเหน็ของผู�อํานวยการสถานศกึษาต�นสังกัดถึงผลกระทบต�อการจัดการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา หากให�ไปช�วยราชการ และความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
พร�อมแนวทางแก�ปKญหาให�กับข�าราชการครูและสถานศึกษา  
  5.7 แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษาต�นสังกดั ให�ระบุจํานวนพนกังานราชการและครู
อัตราจ�างให�ระบกุลุ�มสาระการเรียนรู�ตามวุฒแิละวิชาเอกของข�าราชการคร ูผู�บริหารสถานศึกษา ลงนาม
รับรองข�อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก 
  
 1. แบบฟอร"มบันทึกข�อความขอช�วยราชการ  
 2. แบบฟอร"มคําร�องขอย�ายของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู  
              สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. แบบฟอร"มรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา 
          4. วาระการประชุมนําเสนอ อ.ก.ศ.จ./ก.ศ.จ. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ส�วนราชการ    โรงเรียน ..........................................................    สังกัด ...........................................................                        
ท่ี..................................................................................ลงวันท่ี............................................................................  
เรื่อง  ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอช�วยราชการกรณีพิเศษ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู�อํานวยการโรงเรียน.............................................. 

ข�าพเจ�า..................................................ตําแหน�ง..........................วิทยฐานะ
......................................โรงเรียน.................................สพม.....................................รับเงินเดือนอันดับ.............ข้ัน
............................. บาท   วุฒ.ิ........................................สาขาวิชา/วิชาเอก................................................
โทรศัพท".............................มีความประสงค"ขอย�าย   กรณีพิเศษ....................................................................... 
(ตามคําร�องขอย�าย ดังแนบ)  ท้ังนี้ระหว�างรอการพิจารณารับย�ายขอช�วยราชการ    
�  ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   � ระหว�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  โรงเรียนตามคําร�องขอย�าย ดังนี้ 
1.โรงเรียน.............................................................2. โรงเรียน.......................................................................... 
3.โรงเรียน.............................................................4. โรงเรียน.......................................................................... 
เหตุผลการขอช�วยราชการ กรณี
........................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................ 
 ท้ังนี้ข�าพเจ�าได�แนบหลักฐานท่ีต�องใช�ประกอบการพิจารณา ดังนี้  � สําเนาทะเบียนบ�าน                 
สําเนา ก.พ. 7 � สําเนาบัตรข�าราชการ/บัตรประชาชน � แบบปริมาณงานโรงเรียนต�นสังกัด �แบบ
ปริมาณงานโรงเรียนท่ีขอช�วย � สําเนาใบสําคัญการสมรส  � สําเนาคําสั่งย�ายของคู�สมรส  � ใบรับรอง
แพทย" (กรณีเจ็บป<วยร�ายแรง) � บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ<ายปกครอง (กรณีถูกปองร�าย)  � คําร�องขอย�าย.
ฯ   � ...................................................................................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู�เขียนคําร�อง 

                                                  (......................................................) 
                                         ตําแหน�ง........................................................... 
                                         วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข�อความ 
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ความเห็นของผู�บริหารสถานศึกษาต�นสังกัด (อนุญาตให�ช�วยราชการหรือไม�  จะมีผลกระทบต�อการเรียน 
การสอนหรือไม� อย�างไร)  
……………..……………………………………………………………........................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                         ลงชื่อ....................................................... 
                                                (.....................................................) 
                                         ตําแหน�ง...................................................... 
                                             วันท่ี............/...................../................ 

  
     
 
 
 
 
     
     
     

 
 
 
 
ความเห็นของผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................. 
 

 

ลงชื่อ.................................................. 
    (................................................) 

ตําแหน�ง................................................. 
วันท่ี............/...................../.................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารประกอบการขอช�วยราชการกรณีพิเศษ 

(เอกสารทุกอย�างส�ง  2  ชุด)                                                                     
กรณีติดตามคู�สมรส ซ่ึงเป�นข�าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
  1. บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
  2. คําร�องขอย�ายผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ันฯ 
  3. สําเนาคําสั่งย�ายของคู�สมรส  
  4. สําเนาทะเบียนสมรส  (ซ่ึงจดทะเบียนสมรสก�อนวันท่ีคู�สมรส
ได�รับแต�งตั้งไปดํารงตําแหน�งใหม�และต�องอาศัยอยู�ด�วยกัน) 
  5. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล  (ถ�ามี) 
  6. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษาต�นสังกัด 
  7. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษา ท่ีขอไปช�วยราชการ
โรงเรียนท่ีขาดครตูามท่ีระบุในคําร�องขอย�าย                
  8. ความเห็นผู�บริหารสถานศึกษา  
  9. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด  
      (รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
กรณีเจ็บปDวยร�ายแรงต�องรักษาตัว 
  1. บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
  2. คําร�องขอย�ายผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
  3. ใบรับรองแพทย"แผนปKจจุบัน ช้ัน 1 ท่ีมีรายงานผลการตรวจ
รักษา และมหีนังสือยืนยันว�าไม�มีแพทย"เฉพาะทาง ท่ีจะตรวจ
รักษาได� จําเป�นต�องส�งตัวไปรักษายังโรงพยาบาล  แห�งใหม� ซ่ึง
เป�นเหตุท่ีต�องขอไปช�วยราชการ 
  4. สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ�าน กรณีขอย�ายไปอยู�
รวมกับครอบครัว 
   5. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษาต�นสังกัด 
   6. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษา ท่ีขอไปช�วย
ราชการทุกโรงเรียนท่ีขาดครูตามท่ีระบุในคําร�องขอย�าย               
(ไม�เกิน 3 โรงเรยีน)   
  7. ความเห็นผู�บริหารสถานศึกษา  
  8. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด  
      (รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
กรณีไปช�วยราชการในหน�วยงานท่ีปฏิบัติงานโครงการ
พระราชดําริหรือพระราชประสงค� 
  1. บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
  2. คําร�องขอย�ายผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
  3. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษาต�นสังกัด 
  4. ผู�บังคับบัญชารายงานเหตผุลความจําเป�น 
  5. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด  
      (รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 

กรณีถกูคุกคามต�อชีวิต 
  1. บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
  2. คําร�องขอย�ายผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ันฯ 
  3. บันทึกประจําวันเหตุแห�งการคุกคามท่ี จพง.ตํารวจ หรือ 
จพง.ปกครองสืบสวนสอบสวนแล�วมีความเห็นว�าจะเป�นภัยต�อ
ชีวิตจริง 
  4. ต�องเป�นการคุกคามท่ีผู�บังคับบัญชาแต�ละระดับรับทราบ
และรับรองความถูกต�องของข�อมูลน้ันๆ หรือเป�นคดีอาญาท่ี
กําลังดําเนินคดีอยู� 
  5. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษาต�นสังกัด 
  6. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษา ท่ีขอไปช�วย
ราชการทุกโรงเรียนท่ีขาดครูตามท่ีระบุในคําร�องขอ  
  7. ความเห็นผู�บริหารสถานศึกษา  
  8. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด  
      (รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
กรณีบิดา มารดา หรือคู�สมรสเจบ็ปDวยร�ายแรง 
  1. บันทึกขอช�วยราชการผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
(ผู�ขอช�วยราชการต�องเป�นบุตรคนเดียวหรือบุตรซ่ึงเหลืออยู�คน
เดียวของ บิดา มารดา) 
  2. คําร�องขอย�ายผ�านผู�บังคับบัญชาตามลําดับข้ัน 
  3. ใบรับรองแพทย"แผนปKจจุบันของโรงพยาบาลท่ีรักษา ท่ีมี
รายงานผลการตรวจรักษา และมหีนังสือยืนยันว�าไม�มีแพทย"
เฉพาะทางท่ีจะตรวจรักษาได� จําเป�นต�องส�งตัวไปรักษายัง
โรงพยาบาล แห�งใหม� ซ่ึงเป�นเหตท่ีุต�องขอไปช�วยราชการ 
  4. สําเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนบ�าน กรณีขอย�ายไปอยู�
รวมกับครอบครัว 
   5. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษาต�นสังกัด 
   6. แบบรายงานปรมิาณงานของสถานศึกษา ท่ีขอไปช�วย
ราชการทุกโรงเรียนท่ีขาดครูตามท่ีระบุในคําร�องขอย�าย  (ไม�
เกิน 3 โรงเรียน)   
  7. ความเห็นผู�บริหารสถานศึกษา  
  8. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาต�นสังกัด  
      (รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา) 
 
 

 
 
 
 
 



แบบคําร�องขอย�ายของข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วันท่ีย่ืนคําร�องขอย�าย............มกราคม พ.ศ. .................   สังกัด   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา……………………..………………………..     สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 
ช่ือ – สกุล ……………...................................………….ตําแหน�ง.………..........….วิทยฐานะ ………..…………… 
เลขประจําตัวประชาชน ---- 
สถานศึกษา ……………...................................…………………………………............................……………………. 
รับเงินเดือนอันดับ …………..ข้ัน …………………….……..บาท (ป8งบประมาณ………………....…….) 
หมายเลขโทรศัพท"......................................................................................... 

ขอย�าย 
 
กรณ ี

   ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
   ระหว�างเขตพ้ืนท่ีการศึกษา          

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

  ปกติ       
  เพ่ือความเหมาะสมและประโยชน"   
       ของทางราชการ 

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

ประวัติส�วนตัว ข�อมูลอ่ืน ๆ ขอย�ายไปดํารงตําแหน�งท่ี เหตุผลการขอย�าย 
1.  เกิดวันท่ี……...เดือน…….........…..พ.ศ.………... 
2. คุณวุฒิ……….………..……………........................ 
   สาขาวิชา/วิชาเอก…………………......……………. 
   วิชาโท…………………………………......…………….. 
(ให�ระบุทุกคุณวุฒิ วิชาเอก วิชาโท ท่ีสําเร็จ
การศึกษา) 
3. ความรู�ความสามารถ 
…………….........……………………………………………. 
…………………………………………….………......……… 
4. ประสบการณ"………......…………………………… 
………………………………………………………………… 
5. คู�สมรสช่ือ …........…………………………………… 
    อาชีพ ……………........……………………………... 
    ท่ีทํางาน ………........………..……………………... 
    ตําบล………………........……….……………………. 
    อําเภอ ……………..........………...………………... 
    จังหวัด ………….........…………..…………………. 

1. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
เคยถูกลงโทษทางวินัย 
ภาคทัณฑ"   ตัดเงินเดือน  ลดข้ันเงินเดือน  
เคยถูกพิจารณาเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู 
 ตักเตือน           ภาคทัณฑ" 
 พักใช�ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต 
2.สภาพความยากลําบากในการปฏิบัติงาน 
 กันดาร/ชายแดน/เสี่ยงภยั 
 มีเสียง/กลิ่น/ฝุ<นละออง/มลพิษ 
 ใช�ภาษาถ่ินมากกว�าภาษาไทย 
 ยากลําบากในการเดินทาง 
 ระยะทางจากสถานศึกษาถึงส�วนราชการ/เขต
พ้ืนท่ีการศึกษา..................กิโลเมตร 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................ 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

ให�ระบุสถานศึกษาท่ีขอย�ายโดยเรยีงลําดับตามความ
ประสงค" (ขอย�ายได�เพียงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดยีว)ดังน้ี 
1. หน�วยงานการศึกษา  
 (1) โรงเรยีน...………………….................................. 
 (2) โรงเรยีน…………………...............…………………. 
 (3) โรงเรยีน………..…………...............………………... 
 (4) โรงเรยีน.....………………...............………………... 
2. ถ�าไม�ได�ตามระบุ 
 (1) ขอระงับการย�าย 
 (2) สถานศึกษาใดก็ได�ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา................................................................. 
 กรณีได�รับการพิจารณาได�ย�ายตามข�อ 1 และ   
ข�อ 2(2) แล�ว จะไม�ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม�ว�า
จะกรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีปกต ิ
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 ………………………........……………………………... 
 ………………………........……………………………... 
 กรณีพิเศษ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ……………………….........……………………………... 
 ………………………..... ....……………………………...
 …………………….…........……………………………... 
 …………………………….....…………………………….. 
 กรณีเพ่ือความเหมาะสมและประโยชน"ของ 
      ทางราชการ 
 ระบุ …………………........……………………………... 
 ………………………........…………………..…………... 
 ………………………........………………..…………….. 

 



6. ปKจจุบันอยู�บ�านเลขท่ี ……..……….....…………… 
    หมู�ท่ี………….ตําบล………….....…………………... 
    อําเภอ ……………………….….....………………….. 
    จังหวัด ………………..……….....….………………… 
    หมายเลขโทรศัพท"......................................... 
7. ท่ีอยู�เมื่อได�รับย�ายแล�ว………….....….…………... 
    หมู�ท่ี …….……ตําบล………….......………………... 
    อําเภอ…………………………..….....………………… 
    จังหวัด………………………….......………………….. 

ประวัติการรับราชการ 
1. เริ่มรับราชการตําแหน�ง ..….....……..…………… 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด………………………………......………………… 
   ตั้งแต�วันท่ี….…..เดือน….…...…….พ.ศ……...….. 
2. ปKจจุบันดํารงตําแหน�ง……….....……….…………. 
   สถานศึกษา..................................................... 
   สังกัด…………………………......…………….………… 
   ตั้งแต�วันท่ี….…..เดือน……...…..….พ.ศ…...….…. 
3. รวมเวลารับราชการท้ังหมด………..……..ป8 
    …………………….เดือน…….…….วัน 
4. การลาศึกษาต�อเต็มเวลา  
   ไม�อยู�ระหว�างลาศึกษาต�อเตม็เวลา 
   อยู�ระหว�างลาศึกษาต�อเตม็เวลา 
 ระดับ……...................................................... 
 สถานบัน...……………………………….....………..
 ตั้งแต�วันท่ี…..…เดือน………….....พ.ศ. ………...
 ถึงวันท่ี….…..เดือน…….….....….พ.ศ………….… 

3. ปKจจุบันช�วยปฏิบัติราชการท่ี 
.....…………………..………………………………………………. 
……………………………………………………………………….. 
.................................................................................. 
ตั้งแต�วันท่ี ……....เดือน……..……………..พ.ศ…......…… 
4. รางวัลท่ีได�รับหรือผลงานท่ีแสดงถึงความรู�
ความสามารถ 
 1. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 2. ....................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 3. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 
 4. ...................................................................... 
................................................................................. 
................................................................................. 

ขอย�ายสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว……………................……………………. 
เลขประจําตัวประชาชน  
---- 
ตําแหน�ง…………………………....................………………... 
ตําแหน�งเลขท่ี …………......………อันดับ……............…... 
ข้ัน………………………..………บาท 
สถานศึกษา.............…….................…………………………. 
……………………………….........................……………………. 
สังกัด………………………........................…………………….. 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
(กรณีหลักฐานท่ีเป�นฉบับสําเนา ให�รับรองสําเนาทุก
ฉบับ) 
 สําเนา ก.พ.7 หรือ สําเนา ก.ค.ศ.16 
 สําเนาทะเบียนบ�าน 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส 
 ใบรับรองแพทย" 
 บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝ<ายปกครอง 
 บันทึกข�อตกลงของผู�ขอย�ายสบัเปลี่ยนทุกคน 
 อ่ืน ๆ ระบุ ……………….……………………….......……. 
…………………………………………..……………….......……….. 
…………………………………………………………….......………. 
……………………………………..………………….......………….. 
……………………………………..………………….......………….. 
………………………………………………………........…………… 

ความเห็นผู�บังคับบัญชาชั้นต�น 
……………….........................………………………… 
………………….........................……………………… 

  ………………….............................…………………… 
  ……………...........................…………………………… 
 หากข�าราชการครูรายน้ี ได�รับการพิจารณา
ย�าย โรงเรียนต�องการครูวิชาเอก........................... 
................................................................ทดแทน 
 
ลงช่ือ                             ผู�บังคับบัญชาช้ันต�น 
    (….……………….............................………) 
ตําแหน�ง………………........……………………….. 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 
 
 

ความเห็นผู�บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 
………………….......................…………………… 
……………....................…………………………… 
…………………..................……………………… 
………………..................………………………… 

ลงช่ือ 
         (….……………….................…………………) 
ตําแหน�ง………………........……………………………… 
วันท่ี..........เดือน................................พ.ศ.............. 

หมายเหตุ   ให�สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสาํนักบริหารงานการศึกษาพิเศษปรับแบบคําร�องได�ตามความเหมาะสมและจําเป�น 
ขอรับรองว�าข�อมูลถูกต�องและเป%นความจริง 

    ลงช่ือ ……………….............………..........……………ผู�ขอย�าย 
 (…………………………….....……………………….) 

วัน………….เดือน………………………..พ.ศ……………. 

-2- 



แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา 

1. โรงเรียน  ………………………………… 

    อําเภอ ………    จังหวัด ...........                      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

2. การจัดการศึกษา ดําเนินการดังน้ี 

     (         ) 2.1 ก�อนประถมศึกษา (          ) เด็กเล็ก        (         ) อนุบาล 3 ขวบ      (           ) อนุบาล 1-2    5. จํานวนครูรายหมวดวิชาของข�าราชการครูท่ีขอมาช�วยราชการ 

     (         ) 2.2 ประถมศึกษา       (          ) ป. 1 - 4        (         ) ป. 1 - 6              (           ) เกณฑ@เด็กปAเว�นปA 

     (    /   ) 2.3 มัธยมศึกษา        (     /    ) ม. 1 - 3         (    /    )  ม. 4 – ม.6 หมวดวิชา/กลุ�มสาระ 

3. รายละเอียดเกีย่วกับห�องเรียนและนักเรียน    วิชา ……………….    วิชา........................... 

ช้ันเรียน 
จํานวน จํานวน 

หมายเหตุ 
      ช้ัน
เรียน 

  จํานวน จํานวน หมายเหตุ 
 

คาบ/ ควรมี มีจริง  -ขาด/ คาบ/ ควรมี มีจริง  -ขาด/ 
ห�องเรียน นักเรียน   ห�องเรียน นักเรียน   

 
สัปดาห@      +เกิน สัปดาห@      +เกิน 

เด็กเล็ก     มัธยมศึกษาปAท่ี 1                       
อนุบาล 3 ขวบ     มัธยมศึกษาปAท่ี 2                 
อนุบาลปAท่ี 1     มัธยมศึกษาปAท่ี 3                       
อนุบาลปAท่ี 2    รวมมัธยมศึกษาตอนต�น 0 0   รับรองข�อมูลถูกต�อง 

รวมก�อนประถมศึกษา     มัธยมศึกษาปAท่ี 4     
ประถมศึกษาปAท่ี 1     มัธยมศึกษาปAท่ี 5     
ประถมศึกษาปAท่ี 2     มัธยมศึกษาปAท่ี 6       (                                       ) 
ประถมศึกษาปAท่ี 3    มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0   ผู�อํานวยการโรงเรียน..................................... 

ประถมศึกษาปAท่ี 4    รวมท้ังส้ิน 0 0  วันท่ี....... เดือน ...............  พ.ศ ........... 
ประถมศึกษาปAท่ี 5     
ประถมศึกษาปAท่ี 6     4. อัตรากําลังครูและลูกจ�าง 
รวมประถมศึกษา     ครูตามเกณฑ@ ครูตาม จ.18 -ขาด/ ครูช�วยราชการ ครู -ขาด/ 

บ. ป. รวม บ. ป. รวม +เกิน เข�า ออก มีจริง +เกิน 

ข�อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2561                   
                      

จํานวนครูอัตราจ�างและพนักงานราชการ ........  อัตรา รวมมีครูผู�สอนจริง ......... อัตรา ครูผู�สอนขาด/เกิน/พอดี ตามเกณฑ@ ......   ครูขาด/เกิน ร�อยละ ........... 



 
 

ระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือราชการท่ีเก่ียวข�อง 
 
 
1. พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม มาตรา 53 และ 
    มาตรา 69 
2. หนังสือ สพฐ.ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว 2384 ลงวันท่ี 12 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซ�อมการให� 
    ข�าราชการครูช�วยราชการ 
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว24 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ"และวิธีการ 
    ย�ายข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน�งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


