
ท่ี ศธ 04163/ 9 4 ^0  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000

14 ตุลาคม 2564
เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2564 
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 ขุด

2. แบบกรอกรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวขี้วัด และคะแนนการประเมิน จำนวน 1 ฉบับ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มืต0าแหน่งข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง จึงประกาศตำแหน่งว่างมาเพื่อประขาสัมพันธ์ ให้ผู้ 
ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ผู้ฃอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 แต่มิได้ระบุซ่ือ 
สถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งรายซื่อสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย 
ตามประกาศที่แนบเท่านั้น (ไม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใดๆ)

2. ผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 หากประสงค์ขอย้ายไป 
ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องขอย้ายในครั้งนี้ได้ แต่หากมิได้รับการพิจารณาให้ย้าย คำร้องขอย้าย 
ดังกล่าวเปีนอันยกเลิก โดยให้ส่งคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธ ีการย้ายผ ู้บริหารสถานศึกษาสังก ัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังนี้

2.1 สำเนา ก.พ.7 ที่เปีนปีจจุบันโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบลงนามรับรอง
2.2 เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดดัวขี้วัด (นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 รายงานการประขุมซึ่งเป็นความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 แบบกรอกคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบและดัวขี้วัด

โดยให้จัดส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 7 ขุด ภายในวันที่ 
28 ตุลาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศึกด ชูซวย)
ยู้อ'า ฬ กา11ส์าฟ้กงานVใเต'พ้ืนท่ี!ก'ไรศึกษาประณธ์ศึเาษาสุราษฎร่ืธาใ! เรศ้*

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 7728 7998 ต่อ 51 - 52
โทรสาร 0 7727 3071



ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีอัตราว่างผู้บริหาร 
สถานศึกษาว่างเนื่องจากการเกลี่ยอัตรากำลังครูสายงานการสอนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
กรณีตำแหน่งว่างไปกำหนดเป็น ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่างหลังจากการย้ายรอบ ๑-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ฉะน้ัน เพื่อให้การดำเนินการย้าย 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ดังนี้

ประกาศสำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
เร่ือง อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๑๖ อัตรา
ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขท่ี
จำนวน 
นักเรียน

จำนวน 
ห้องเรียน

เปีดสอน หมายเหตุ

๑ บ้านสุขน เมืองฯ 52 89 ๘ อ. -  ป.๖
๒ บ้านไสใน กาญจนดิษฐ์ 799 64 ๙ อ. -  ป.๖
๓ บ้านมะม่วงหวาน กาญจนดิษฐ์ 320 41 ๘ อ. -  ป.๖
๕ บ้านวังหวาย กาญจนดิษฐ์ 2495 73 ๙ อ. -  ป.๖
๕ บ้านกงหนิง กาญจนดิษฐ์ 3107 90 ๙ อ. -  ป.๖
๖ บ้านควนราขา กาญจนดิษฐ์ 738 47 ๘ อ. -  ป.๖
๗ ว ัด เขาพระนิ่ม กาญจนดิษฐ์ 815 253 ๑๒ อ. -  ม.๓
๘ บ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน 1058 62 ๙ อ. -  ป.๖
๙ บ้านหาดริ้น เกาะพะงัน 1069 66 ๙ อ. -  ป.๖

๑๐ บ้านโฉลกหสำ เกาะพะงัน 1087 177 ๑๑ อ. -  ม.๓
๑๑ บ้านเกาะพลวย เกาะสมุย 1169 58 ๑® อ. -  ม.๓
๑๒ บ้านบางรักษ์ เกาะสมุย 1265 217 ๙ อ. -  ป.๖
๑๓ วัดนาราเจริญสุข เกาะสมุย 1194 130 ๙ อ. -  ป.๖
๑๕ ขุมขนวัดวิสุทธิขลาราม ดอนลัก 2331 169 ๙ อ. -  ป.๖
๑๕ อ งค ์ก ารอ ตส าห ก รรม ป ่าไม ้ 9 ดอนลัก 931 99 ๘ อ. -  ป.๖
๑๖ บ้านดอนเสาธง ดอนลัก 2480 42 ^9 อ. -  ป.๖



-๒ -

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานสีกษๆ จำนวน ๑๓ อัตรา
ท่ี โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขท่ี
จำนวน 
นักเรียน

จำนวน 
ห้องเรียน

เปีดสอน หมายเหตุ

๑ บ้านควนยูง เมืองฯ 1244 257 ๑๐ ป.๑ -  ป.๖
๒ บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กาญจนดิษฐ์ 2448 181 ๙ อ. -  ป.๖
๓ วัด'วซิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ 5115 176 ๙ อ. -  ป.๖
๔ บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์ 2228 184 ๘ อ. -  ป.๖
๔ บ้านศิลางาม กาญจนดิษฐ์ 1285 198 ๑๑ อ. -  ม.๓
๖ วัดวังไทร กาญจนดิษฐ์ 1178 362 ๑๔ อ. -  ป.๖
๗ วัดประสพ กาญจนดิษฐ์ 402 215 ๘ อ. -  ป.๖
๘ บ้านดินแดงสามัคคี ดอนสัก 789 264 ๑๐ อ. -  ป.๖
๙ บ้านแหลมหอย เกาะสมุย 1238 314 ๑๔ อ. -  ป.๖

๑๐ วัดคุณาราม เกาะสมุย 624 206 ๙ อ. -  ป.๖
๑๑ วัดประเดิม เกาะสมุย 113114 183 ๘ อ. -  ป.๖
๑๒ บ้านดอนธป เกาะสมุย 1297 185 ๙ อ. -  ป.๖
๑๓ วัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย 28819 691 ๒๔ อ. -  ป.๖

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายซูศ ิ'กด ขูซ ่วย)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการสีกษาประถมสีกษาสุราษฎร์ธาปี เข* 41



รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวข้ีวัด และคะแนนการประเมิน 
ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด ลพฐ. (กรณีปกติ) ปี 2564

ซื่อ.........................................................................ผอ.ร.ร.........................................................................สพท
คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

1. ความรู้ความสามารถ (25)
1.1 คุณวุฒิ 5
1.2 การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ 5
1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 15

2. ประสบการณ์ (20)
2.1 การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 5
2.2 การดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาป็จจุบัน 5
2.3 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้าย 10

3. ผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (20)
3.1 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับนักเรียน 5
3.2 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับข้าราขการครู 5
3.3 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับสถานศึกษา 5
3.4 ผลงานและรางวัลที่เกิดกับตนเอง 5

4. วิสัยทัศน้ในการบริหารจัดการศึกษา 15
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาขีพ 10
6. การประพฤติตน (10)

6.1 การรักษาวินัย 5
6.2 การรักษาจรรยาบรรณ 5

รวมท้ังสิน 1 0 0

หมายเหตุ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอย้าย กรอกคะแนนที่ได้ตามองค์ประกอบ ตัวขี้วัด ทุกข้อ

ยกเว้น ข้อ 1.3 ข้อ 4 และข้อ 5


