ด่วนที๋สด่
ที่ ศธ 04163/1^14-ไ

ช ุแ แ แ & สVนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
9 3 มิถุนายน 2564

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต
อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
2. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนน
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
จำนวน 1 ขุด
2. แบบคำร้องขอย้ายสายงานบริหารสถานศึกษา
จำนวน 1 ขุด
3. บัญ ขีรายละเอียดตำแหน่งว่าง
จำนวน 1 ขุด
ตามหนัง สือ ที่อ ้า งถึง (1) สำนัก งาน ก.ค.ศ. ได้แ จ้ง หลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารย้า ยผู้บ ริห าร
สถานศึกษา สังกัด กระทรวงศึก ษาธิก าร สำหรับ ย้ายผู้บ ริห ารสถานศึก ษา ประจำปี พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2564 เปีนด้นไป และหนังสือที่อ้างถึง (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
รายละเอีย ดตัว ขี้ว ัด และคะแนนในการประเมิน องค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพของผู้ป ระสงค์ข อย้า ย
ตำแหน่งผู้บ ริห ารสถานศึกษา สังกัด สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้
ทราบและถือปฏิบัติ นั้น
ในการนี้ สำนัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสุร าษฎร์ธ านี เขต 1 จึง ขอให้
ประขาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบ และหากมืผ ู้ข อย้ายขอให้รวบรวมคำร้อ งขอย้ายพร้อ ม
เอกสารประกอบการพิจารณา ตังนี้
1. เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดตัวขี้วัดฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 ขุด
2. คำร้อ งขอย้า ย และสำเนา ก.พ. 7 ฉบับป้จจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ท ะเบีย นประวัต ิรับ รอง
สำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ขุด
3. ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ขุด ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประขาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศ ัก ดิ้ ชูซ ่ว ย)
ผูอ้ ้า'นวยการสำนักงาบเฃตพื้นที่กา,3ศึก,ยาป,ระถม'ถึก1ษ,าสฺรา‘ษฎ'5®าปี เซ# 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 7728 7998 ต่อ 51 - 52
โทรสาร 0 7727 3071

บัญ ซีรายละเอียดตำแหน่งผู้บ ริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ที่

ตำแห น ่ง

โรงเรีย น/อำ๓ อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.
ผอ.ร.ร.

วัด กาญจนาราม/กาญจนดิษ ฐ์
วัด ปากคู/กาญจนดิษ ฐ์
วัดแสงประดิษฐ์/กาญจนดิษฐ์
วัดนิกรประสาท/กาญจนดิษฐ์
บ้านบางสำโรง/กาญจนดิษฐ์
วัดบ้านใน/กาญจนดิษฐ์
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์/ดอนสัก
บ้านปลายแหลม/เกาะสมุย
บ้านท้องนายปาน/เกาะพะงัน
บ้านหาดริ้น /เกาะพะงัน
บ้านโฉลกหสำ/เกาะพะงัน
บ้านดอนเสาธง/ดอนสัก
วัดขลธาร/เมืองสุราษฎร์ธานี

ตำแห น ่ง

จำน วน

เลขที่

น ัก เรีย น

449
719
621
639
775
946
2362
1272
1058
1069
1087
2480
394

547
134
160
141
759
165
516
311
62
66
177
42
37

เปีด สอน

ห ม ายเห ต ุ

อ - ป.6
อ - ป.6
อ - ม.3
อ - ป.6
อ - ป.6
อ - ม.3
อ - ป.6
อ - ป.6
อ - ป.6
อ - ป.6
อ - ม.3
อ - ป.6
ป.!-6

เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
เกษีย ณ 1 ตุลาคม 2564
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ว่างจากการย้าย
ร.ร.คุณ ภาพประจำตำบล

แบบคำร้องขอย้ายข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ยื่นคำร้องขอย้าย ๑ - ๑๕: กรกฎาคม พ.ศ.....................
*
0 ส่วนราชการ
การย้ายไปสังกัด 0 เขตพื้นที่การศึกษา..................
0 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
II] สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
0 ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
0 สำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา
0 ต่างเขตพื้นที่การศึกษา
.ตำแหน่ง................................. วิทยฐานะ.
ขอ-สกุล..................
โ3 พิเศษ กรณี.
หน่วยงานการศึกษา.
ขอย้ายกรณี
II] ปกติ
.ขั้น.......................................... บาท (ปีงบประมาณ.
รับเงินเสือนอันดับ....
เหตุผลการขอย้าย
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่
ประวัติส่วนตัว
ข้อมูลอื่น ๆ
๑. สถานศึกษา
๑, ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ)
๑. เกดวันที.่ .... เดือน......................พ.ศ.
(๑)...................................................................
๒. วฒ๊....................................................

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา

๔. ประสบการณ์.

๕. คู่สมรส'ขอ.

อาขีพ.......
ที่ทำงาน....
ตำบล......
อำเภอ......
วังหวัด.....

(๒)...................................................................

(๓)...................................................................

๒. ถ้าไม่ได้ตามระบุ
๒. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
........ (๑) ขอระงับการย้าย
เคยถูกลงโทษทางวินัย
........ (๒) หน่วยงานการศึกษาใดก็ได้ใน
II] ภาคทัณฑ์ [I] ตัดเงินเดือน II] ลดขั้นเงินเดือน
เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิขาขีพครู/ผู้บริหาร
กรณีได้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ ๑ และข้อ ๒(๒) แล้ว
สถานศึกษา
จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
0 ตักเตือน
II] ภาคทัณฑ์
หมายเหกุ ๑. ระบฃือ่ สถานศึกษาได้ไม่เกิน ๓ แห้งเท่านั้น
II] พักใข้ใบอนุญาต 0 เพิกถอนใบอนุญาต
๒. การย้ายไปสังกัด ลพท.ให้ระบุสถานศึกษา
ได้เพียงจังหวัดเดียว

-

ช. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.
หมู่ท.ี่ ......ตาบล.......
อำเภอ.....................
จังหวัต....................
๗. ทีออเมื่อได้รับย้ายแล้ว.....................................
หมู่ท.ี่ ....... ตำบล..............................................
อำเภอ.............................................................
จังหวัด.............................................. ..............
ประวัติการรับราขการ
๑. เริ่มรับราชการตำแหน่ง.....................................
ลังกด....................................................................

ตั้งแต่วันที่.....เดือน..........................พ.ศ..........
๒. ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง......................................
ลังกัด..............................................................
ตั้งแต่'วันที่.....เดือน..........................พ.ศ..........
๓. เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ..................
สถานศึกษา.....................................................
ตั้งแต่วันที่.....เดือน..........................พ.ค..........
ถึงวันที่..........เดือน..........................พ.ค.........
๔. ร ป้มเวลารับราฃการทั้งหมด..........................ปี
................เดือน.......................................... วัน

๓. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน

จำนวนบุคลากร.........................................คน
จำนวนห้องเรียน........................................ห้อง
จำนวนนักเรียน..........................................คน
113 ปฐมวัย
จำนวน..........คน
0 ระดับชั้น ป.๑ - ๖
จำนวน..........คน
0 ระดับชั้น ม.๑ - ๓
จำนวน..........คน
0 ระดับชั้น ม.๔ - ๖
จำนวน..........คน

๒

-

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน)

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

นาย/นาง/นางสาว................................................ !.
ตำแหน่ง...............................................................|..
ตำแหน่งเลขที่...............................อันดับ.................
ชั้น...............................................บาท
หน่วยงานการศึกษา.................................................
สังกัด.....................................................................

ลงขื่อ................................................
(

๔. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่

ตั้งแต่วันที.่ .... เดือน....................... พ.ศ..............

หมายเหตุ ไห้ปรับแบบคำร้องขอย้ายได้ตามความเหมาะสมและจำเปีน

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

ตำแหน่ง............................................

หลักฐานประกอบการพิจารณา

0 สำเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖
[13 สำเนาทะเบียนบ้าน
0 สำเนาใบสำคัญการสมรส
[II ใบรับรองแพทย์
0 บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง
0 บันทึกข้อตกลงชองผู้ฃอย้ายลับเปลี่ยนทุกคน
0 วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา
□ อื่นๆ(ระบุ)...................... -................................

ลงขื่อ.................................................
( .......................................................................

ตำแหน่ง............................................

ขอรับรองว่าข้อมลถกต้องและเป็นความจริง
ลงขื่อ.........................
( ..............

วัน...............เดือน.

..............ผู้ขอย้าย

...)

พ.ศ...............
'ไ,

