
^  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ถนนดอนนก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000

ธันวาคม 2564

เรื่อง การส่งคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ปี พ.ศ. 2564 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จำนวน 1 ขุด
2. แบบกรอกรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวขี้ว ัค และคะแนนการประเม ิน จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสำนักงานเขตพื้นท ี่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน ี เขต 1 ม ืตำแหน่งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง จึงประกาศตำแหน่งว่างมาเพ ื่อประขาส ้มพ ันธ์ ให ้ผ ู้ 
ประสงค์ขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ดังน ี้

1. ผ ู้ขอย้ายที่ย ื่นคำร้องขอย้ายไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 แต่มิได้ระบุซื่อ 
สถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง ให ้แจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย 
ตามประกาศที่แนบเท่านั้น (ใม่ต้องส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใดๆ)

2. ผู้ท ี่ม ิไต ้ย ื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 หากประสงค์ขอย้ายไป 
ดำรงตำแหน่งท ี่ว ่างด ังกล่าว ให ้ย ื่นคำร้องขอย ้ายในครั้งน ี้ใต ้ แต ่หากมิได ้รับการพิจารณาให้ย ้าย คำร้องขอย้าย 
ดังกล่าวเป็นอับยกเลิก โดยให้ส ่งคำร้องขอย้ายตามแบบคำร้องขอย้ายของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 
คณ ะกรรมการการศ ึกษาข ั้นพ ื้นฐาน ตามหล ักเกณ ฑ ์และว ิธ ืการย ้ายผ ู้บร ิหารสถานศ ึกษาล ังก ัดสำน ักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันท ี่ 12 พฤษภาคม 
2564 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ด ังน ี้

2.1 สำเนา ก.พ 7 ที่เป ็นปีจจุบ ัน โดยมีเจ้าหน้าที่ผ ู้ร ับผิดขอบลงนามรับรอง
2.2 เอกสารประกอบการพิจารณารายละเอียดดัวขี้ว ัด (นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564)

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 รายงานการประขุมชื่งเป ็นความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 แบบกรอกคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบและตัวขี้ว ัด

โดยให ้จ ัดส ่งถ ึงสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาประถมศ ึกษาส ุราษฎร์ธาน ี เขต 1 จำนวน 7 ข ุด ภายในวันท ี่ 
10 มกราคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(น าย ข ูศ ัก ด ื้ พ ู่ว ย )
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธาน เขต *

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



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 
เรื่อง อัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลังอัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ มีอัตราว่างผู้บริหาร 
สถานศึกษา ว่างเนื่องจากการเกลี่ยอัตรากำลังครูสายงานการสอนโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
กรณีตำแหน่งว่างไปกำหนดเป็น ตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ในสถานศึกษาที่ม ีอ ัตรากำลังรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และว่างหลังจากการย้าย

ฉะนั้น เพ ื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ลังอัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ลังกัดสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว  ๗ ลงวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศอัตราว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ลังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ด ังน ี้

ดำแหน ุ่งรองผ ู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ อ ัตรา
ท่ี โรงเร ียน อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขที่
จำนวน 
นักเรียน

จำนวน 
ห ้องเรียน

เป็ดสอน หมายเหตุ

๑ นิคมสร้างตนเอง เมืองฯ 5385 465 ๑๙ อ -  ม.๓
๒ วัดกลางใหม่ เมืองฯ 272 291 ๑๑ อ. -  ม.๓
๓ บ้านบางใหญ่ เมืองฯ 152 306 ๑๒ อ - ม ๓
๔ วัดบางใบไม้ เมือง 327 284 ๑๑ อ. -  ม.๓
๕ บ้านแม่โมกข์ กาญจนดิษฐ์ 4486 303 ๑๒ อ. -  ม.๓

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วอัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นาย'ชูส์กค้ี ขูช่วย)
ผู้ฐ*า1นวยการสำนักงานเขต'พ้ืนท่ีกๆรศึกษา'ประถมศึกษาสุราษฎเธๆฏ เข||โ'^



รายละเอ ืยดองค ์ประกอบ ต ัวข ี้ว ัด  และคะแนนการประเม ิน 
ต ักยภาพของผ ู้ประสงค ์ขอย ้าย ตำแหน ่งผ ู้บร ิหารสถานศ ึกษา ลังต ัด สพฐ. (กรณ ีปกต ิ) ป ี 2564

ช ื่อ ...................................................... -................ รอง ผอ.ร.ร....................................................................... สพท.

1. ความรู้ความสามารถ
1.1 คุณวุฒิ
1.2 การได้ร ับแต ่งต ั้งเป ็นคณะกรรมการฯ
1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
(25)

5
5
15

2. ประสบการณ ์ (20)
2.1 การดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 5
2.2 การดำรงตำแหน่ง ในสถานศึกษาป็จจุบ ัน 5
2.3 ขนาดสถานศึกษาที่ขอย้าย 10

3. ผลท ี่เก ิดจากการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ (20)
3.1 ผลงานและรางวัลที่เก ิดตับนักเรียน 5
3.2 ผลงานและรางวัลท ี่เก ิดตับข้าราชการครู 5
3.3 ผลงานและรางวัลที่เก ิดตับสถานศึกษา 5
3.4 ผลงานและรางวัลที่เก ิดตันตนเอง 5

4. ว ิส ัยท ัศน ่ไนการบริหารจ ัดการศ ึกษา 15
5. การพ ัฒ นาตบเองและพ ัฒ นาวิซาฃพ 10
6. การประพฤต ิตน (10)

6.1 การรักษาวินัย 5
6.2 การรักษาจรรยาบรรณ 5

1 รวมท ั้งส ิน 1 0 0


