
           

 

 

  ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 

     เรื่อง  ประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม) 
 

  ตามที่ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว 6  ลงวันที่  22 เมษายน 2563 โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้าย         
ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม ของทุกปี และให้พิจารณาการย้ายภายในครั้งแรกให้แล้วเสร็จ 
หากมีต าแหน่งว่างภายหลังการย้ายให้ประกาศต าแหน่งว่างให้ทราบโดยทั่วกัน เพ่ือให้ผู้ประสงค์ข อย้าย         
ที่ยื่นค าร้องขอย้ายไว้แล้ว แต่มิได้ระบุสถานศึกษาที่ว่างให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่ง                
ในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าว            
ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย ค าร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 จึงประกาศต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษ า            
ที่จะรับย้าย จ านวน  5  ต าแหน่ง ดังรายละเอียดต าแหน่งว่าง ดังนี้ 

1. โรงเรียนวัดบ้านใหม่  อ าเภอสามง่าม   จ านวนนักเรียน   47 คน 
2. โรงเรียนวัดบ้านนา  อ าเภอวชิรบารมี   จ านวนนักเรียน   64 คน 
3. โรงเรียนบ้านเนินยาว  อ าเภอเมืองพิจิตร  จ านวนนักเรียน   48 คน 
4. โรงเรียนบ้านยางสามต้น อ าเภอวังทรายพูน จ านวนนักเรียน  135 คน 
5. โรงเรียนบ้านมาบแฟบ อ าเภอสามง่าม     จ านวนนักเรียน  111 คน 

(ว่างจากการเสียชีวิต) 

ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้าย โดยให้จัดส่งค าร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด พร้อมเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์  2564 หากพ้นก าหนด    
ถือว่า  ไม่ประสงค์ขอย้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  15 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  

  

     ว่าที่พันตรี 

             (สวุิศิษฎ์ กันทา) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 



 
 

แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน................................................................................................ 

ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งท่ี................./2564 
เมื่อวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.2564 

 
--------------------------------------- 

ประกอบการยื่นค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ2563 
(ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่                      กุมภาพันธ์  2564)  

1.ชื่อผู้ขอย้าย................................................................................................................................................. ....... 
   โรงเรียน................................................................................................................ ............................................. 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา................................................................................................... ......................... 
 
2.ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ..................................................................................................................................... ..................................... 
   .......................................................................................... ................................................................................ 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................... ...........................................................................................  
   ............................................................................................................................. ............................................. 
   ............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 
     ลงชื่อ 
 
           (.......................................................................) 
            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        โรงเรียน........................................................................................  



การย้ายไปสังกัด ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ส่วนราชการ
     (   ) ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
     (   ) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ

ข้อมูลอ่ืน ๆ ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งท่ี เหตุผลการขอย้าย
1.ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 1.สถานศึกษา ...............................................................................

2.วุฒิ ป.ตรี  วุฒิ...........วิชำเอก................................ .......................................................................... (1) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................
        ป.โท  วุฒิ............วิชำเอก.................................. .......................................................................... .......................................................................... ..............................................................................
        ป.เอก วุฒิ..........วิชำเอก.................................... .......................................................................... .......................................................................... ..............................................................................

.......................................................................... (2) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................

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

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

.......................................................................... (3) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................

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

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

.......................................................................... 2.ถ้าไม่ได้ตามระบุ ..............................................................................

.......................................................................... ................(1) ขอระงับกำรย้ำย ..............................................................................

.......................................................................... ................(2) หน่วยงำนกำรศึกษำใดก็ได้ ..............................................................................

.......................................................................... ใน..................................................................... ..............................................................................
2.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ กรณี ได้รับพิจำรณำให้ย้ำยตำม ข้อ 1 ..............................................................................
   เคยถูกลงโทษทางวินัย และข้อ 2 (2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือ ..............................................................................
ภำคทัณฑ์     ตัดเงินเดือน    ลดเงินเดือน เปล่ียนแปลงไม่ว่ำกรณีใดๆ ท้ังส้ิน ..............................................................................
เคยถูกพิจารณาเก่ียวกับการประกอบวิชาชีพครู/ หมายเหตุ ..............................................................................
ผู้บริหารสถานศึกษา 1.ระบุช่ือสถำนศึกษำได้ไม่เกิน 3 แห่งเท่ำน้ัน ..............................................................................
ตักเตือน            ภำคทัณฑ์ 2.กำรย้ำยในสังกัด สพท.ให้ระบุสถำนศึกษำได้ ..............................................................................
พักใช้ใบอนุญำต  เพิกถอนใบอนุญำต    เพียงจังหวัดเดียว ..............................................................................

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

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

                 -2-

อ าเภอ.....................................................................

4.ประสบการณ์.......................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................

5.คู่สมรสช่ือ............................................................
อาชีพ......................................................................
สถานท่ีท างาน..........................................................
ต าบล......................................................................

จังหวัด.....................................................................

3.ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา

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

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

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

หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน ......................................................................................................
รับเงินเดือนอันดับ...........อัตรา...................บาท (ปีงบประมาณ...............) เบอร์โทร...........................

ขอย้ายกรณี      (   )  ปกติ
                     (   ) พิเศษ  กรณี..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................
ประวัติส่วนตัว

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

1.เกิดวันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ.................

แบบค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ย่ืนค าร้องขอย้าย ระหว่างวันท่ี                   กุมภาพันธ์ 2564

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา.......................................................................................
     (  ) ภำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ
     (  ) ต่ำงเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ช่ือ - สกุล...................................................ต าแหน่ง........................................วิทยฐานะ...........................



3.ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบัน ขอย้ายสับเปล่ียนกับ (กรณีสับเปล่ียน) ความเห็นผู้บังคับบัญชา
   จ ำนวนบุคลำกร..........................................คน นำย/นำง/นำงสำว.............................................. ...............................................................................
   จ ำนวนห้องเรียน.......................................ห้อง ต ำแหน่ง............................................................ ...............................................................................
   จ ำนวนนักเรียน..........................................คน ต ำแหน่งเลขท่ี.........................อันดับ.................. ...............................................................................
     ปฐมวัย                     จ ำนวน ............คน อัตรำ..........................................................บำท ...............................................................................
     ระดับ ป.1-6              จ ำนวน............คน หน่วยงำนกำรศึกษำ ............................................ ...............................................................................
     ระดับ ม.1-3              จ ำนวน............คน ......................................................................... ...............................................................................
     ระดับ ม.4-6              จ ำนวน............คน สังกัด................................................................. ...............................................................................
 (ลงช่ือ)..................................................................
4.ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการท่ี หลักฐานประกอบการพิจารณา (......................................................................)
...................................................................... ส ำเนำ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ต าแหน่ง...............................................................
...................................................................... ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ...............................................................................
...................................................................... ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส ...............................................................................
 ใบรับรองแพทย์ ...............................................................................
ต้ังแต่วันท่ี..........เดือน......................พ.ศ............ บันทึกประจ ำวันต ำรวจ/ฝ่ำยปกครอง ...............................................................................

บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปล่ียนทุกคน ...............................................................................
วิสัยทัศน์ควำมเป็นผู้น ำ ...............................................................................
อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................... ...............................................................................
........................................................................ (ลงช่ือ)..................................................................
....................................................................... (......................................................................)
....................................................................... ต าแหน่ง...............................................................
....................................................................... ..............................................................................

   ถึงวันท่ี...............เดือน........................พ.ศ...........
4.รวมเวลารับราชการท้ังหมด .....ปี......เดือน......วัน

ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้ขอย้ำย
(................................................................)

ต ำแหน่ง........................................................................

   สังกัด..................................................................
   ต้ังแต่วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ............
3.เคยลาศึกษาต่อ(คร้ังสุดท้ำย)
   ระดับ (   )  ป.ตรี    (   ) ป.โท   (   ) ป.เอก
   สถำนศึกษำ........................................................
   ต้ังแต่วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ............

   บ้ำนเลขท่ี..................หมู่.........................................

6.ท่ีอยู่ปัจจุบัน  บ้ำนลขท่ี......................หมู่..............

วันท่ี....................เดือน...................................พ.ศ......................

   ต ำบล...................................................................
   อ ำเภอ.................................................................
   จังหวัด................................................................
7.ท่ีอยู่เม่ือได้รับย้ายแล้ว

1.เร่ิมรับราชการต าแหน่ง.........................................
   สังกัด..................................................................
   ต้ังแต่วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ............

   อ ำเภอ.................................................................
   จังหวัด................................................................

   ต ำบล...................................................................

2.ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...........................................

ประวัติการรับราชการ
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