
 
 

 
 

ที่ ศธ ๐๔๓๔๐/ว 2304      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
        สมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
        เลขที่ ๑๒๐๐ ถ.เอกชัย ต.มหำชัย อ.เมืองฯ 
        จ.สมุทรสำคร ๗๔๐๐๐ 

  5 สงิหำคม 2565 

เร่ือง   กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำทุกเขต 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว ๘ ลงวันท่ี ๕ กรกฎำคม 2549 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย ๑. ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๒. ประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร จ ำนวน  ๑  ชุด 
 ๓. แบบค ำร้องขอย้ำย  จ ำนวน  ๑  ชุด 

 ตำมหนังสือท่ีอ้ำงถึง ส ำนักงำน ก.ค.ศ.  ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค (1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

            ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ขอแจ้งว่ำมีต ำแหน่งข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ว่ำงจ ำนวน 1 อัตรำ จึงขอควำม
อนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์ใหข้้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค. (1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 
ทรำบโดยท่ัวกัน หำกในสังกัดมีผู้ประสงค์ขอย้ำย ด ำเนินกำร ดังนี้  
 1. ค ำร้องขอย้ำยตำมแบบท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด พร้อมแนบ ส ำเนำ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16  
ท่ีเป็นปัจจุบันรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังหลักฐำนเอกสำรอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีจ ำเป็นตำม
เหตุผลท่ีขอย้ำย จ ำนวน 2 ชุด 
 2. แบบประเมินตำมตัวชี้วัดในกำรประเมินตำมองค์ประกอบกำรย้ำย พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรพิจำรณำ โดยให้จัดเรียงเอกสำรตำมรำยละเอียดตัวชี้วัด 1 -7  จ ำนวน 2 ชุด  
 3. กำรจัดส่งค ำร้องขอย้ำย ประกอบไปด้วยค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรย้ำย  
โดยผ่ำนผู้บั งคับบัญชำตำมล ำดับ พร้อมมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด (สำมำรถส่งภำยหลังได้ )  
ถึงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ระหว่ำงวันท่ี 1 – 15 สิงหำคม 2565  
หำกพ้นก ำหนดวัน เวลำ ดังกล่ำว จะถือว่ำไม่มีผู้ประสงค์ขอย้ำย 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบโดยท่ัวกัน 

                        ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
     (นำงอุรำรักษ์ สุขสวัสดิ์) 
                             ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
โทร. ๐๓๔-๔๑๐๓๕๘    
โทรสำร. ๐๓๔-๔๑0350 



 

 

  

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำมัธยมศกึษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
เรื่อง กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 38 ค.(1) ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศกึษำมัธยมศกึษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
........................................................................ 

 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม มีต ำแหน่งว่ำง
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 1 อัตรำ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศ ธ 
0206.3/ว ๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎำคม 2549 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร ครั้งที่ 
6/2565 เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2565 และตำมประกำศคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และองค์ประกอบกำรประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนประเมิน กรณีกำรย้ำยข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนนิเทศกำรศึกษำ ประกำศ ณ วันที่ 1 มีนำคม 2564  ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม จึงประกำศต ำแหน่งว่ำงศึกษำนิเทศก์ ดังนี้ 
 

ที่ ต ำแหน่ง ต ำแหน่งเลขที่ 
อัตรำเงินเดือน 

หมำยเหตุ 
อันดับ ขั้น (บำท) 

1 ศึกษำนิเทศก ์ 9 คศ.4 61,110  

 ทั้งนี้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ ผู้ประสงค์ขอย้ำย 
ยื่นค ำร้องขอย้ำยพร้อมเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ จ ำนวน 2 ชุด ถึงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม ระหว่ำงวันที่ 1 – 15  สิงหำคม 2565 หำกพ้นก ำหนดวัน เวลำดังกล่ำว 
จะถือว่ำไม่มีผู้ประสงค์ย้ำยตำมประกำศนี้ 

 จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน 

   ประกำศ  ณ  วันที่  5  สิงหำคม  พ.ศ. 2565 

 
    (นำงอุรำรักษ ์สุขสวัสดิ์) 

               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสมุทรสำคร สมุทรสงครำม 
 

 
















