
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
                         ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

เรื่อง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติมครั้งที่  3) 
                         สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
                                                        ………………………. 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง  จำนวน  1  อัตรา  และมีความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ดังกล่าว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.4/ว 6  ลงวันที่  22  เมษายน  2563   
จึงประกาศตำแหน่งว่าง  จำนวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
 
ลำดับ

ที ่
ตำแหน่ง โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 

เลขที่ 
จำนวนนักเรียน/คน ขนาด 

1 ผอ.ร.ร. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ ราษีไศล 5587 65 เล็ก 
 

   
 ดังนั้น  จึงให้ผู้ประสงค์จะย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563 
แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว  ส่งคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง  รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้อง 
ขอย้ายไว้ในระหว่างวันที่  1 – 15  สิงหาคม  2563  หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างให้ยื่นคำร้อง 
ขอย้ายเพ่ิมเติมได้  สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมหากไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย  คำร้องขอย้ายดังกล่าว 
เป็นอันยกเลิก  โดยให้ส่งคำร้องขอย้าย  สำเนา  ก.พ.  7  ที่เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำเอกสาร 
ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการ 
พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที่  1  กรกฎาคม 
พ.ศ.  2563  จำนวน  3  ชดุ  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ถึงกลุ่มบริหารงาน 
บุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ระหว่างวันที่  5 -  30  เมษายน  2564   
ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะย้าย  หรือดูรายละเอียด 
เพ่ิมเติมที ่ http://www2.osea2.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2564 

                                            
(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
 
 



                                                                                                                                                                           
 
 
ที ่ ศธ  04139/944                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

    19   มีนาคม   2564 

เรื่อง    รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติมครั้งที่  3) 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
                          ลงวันที่  19   มีนาคม  พ.ศ.  2564    จำนวน  1  ชุด 
  2.  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  02110/ว 113 
       ลงวันที่  15  มกราคม  2564    จำนวน  1  ชุด 

3.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  รายละเอียดตัวชี้วัดและ 
คะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี  พ.ศ.  2563 
       ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
  (ส่งทาง  http://www2.osea2.go.th)  

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง  จำนวน  1  อัตรา  ที่โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ  ตำแหน่งเลขท่ี  5587  และมี        
ความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ  หากมี 
ผู้ประสงค์จะย้ายให้ดำเนินการดังนี้ 

 1. หนังสือนำส่งจากสถานศึกษาถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้แนบเอกสารประกอบ ดังนี้ 
     1.1  แบบคำร้องขอย้าย        จำนวน  3  ชุด 
     1.2  สำเนา ก.พ. 7  หรือ ก.ค.ศ. 16 (เจ้าหน้าที่รับรองจริงทุกหน้าทุกชุด)  จำนวน  3  ชุด 
     1.3  สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนผลการเรียน) จำนวน  3  ชุด 
        1.4  สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  3  ชุด 
     1.5  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  3  ชุด 

2.  เล่มเอกสาร  ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ 
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี  พ.ศ.  2563  จำนวน  3  เล่ม  (จดัเรียงเอกสารตามลำดับ
ตามตัวชี้วัด/องค์ประกอบ ให้ครบทุกข้อ ทั้ง  3  เล่ม) โดยมีคำร้องขอย้ายอยู่ในเอกสารทุกเล่ม   
  3.  ให้โรงเรียนจัดส่งบัญชีงบหน้าคำร้องขอย้าย  คำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารหลักฐานและ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  ระหว่างวันที่  5 -  30  เมษายน  2564  ในวันและเวลาราชการ 
หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะขอย้ายแต่อย่างใด   
   
         /ทั้งนี ้… 



      -  2  - 
 
 

ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดข้อมูลการขอย้ายได้ท่ีเว็บไซต์   
http://www2.osea2.go.th   

           จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                       
                                                                (นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 
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ที ่ ศธ  04139/945                                       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
           จังหวัดศรีสะเกษ   33120 

    19  มีนาคม   2564 

เรื่อง    รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติมครั้งที่  3) 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
                          ลงวันที่  19  มีนาคม  พ.ศ.  2564    จำนวน  1  ชุด 
  2.  หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  02110/ว 113 
       ลงวันที่  15  มกราคม  2564    จำนวน  1  ชุด 

3.  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  รายละเอียดตัวชี้วัดและ 
คะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี  พ.ศ.  2563 
       ลงวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563 
  (ส่งทาง  http://www2.osea2.go.th)  

  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง  จำนวน  1  อัตรา  ที่โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ  อำเภอราษีไศล  ตำแหน่งเลขที่  5587  
และมีความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าว 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  จึงขอความอนุเคราะห์แจ้ง 
ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน  หากมีผู้ประสงค์จะย้ายให้ดำเนินการจัดส่งเอกสาร  ดังนี้ 
 1.  แบบคำร้องขอย้าย     จำนวน  3  ชุด 
  2.  สำเนา ก.พ. 7  หรือ ก.ค.ศ. 16 (เจ้าหน้าที่รับรองจริงทุกหน้าทุกชุด) จำนวน  3  ชุด 
  3.  สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตรหรือใบระเบียนผลการเรียน)  จำนวน  3  ชุด 
     4.  สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชน    จำนวน  3  ชุด 
  5.  สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จำนวน  3  ชุด 

6.  เล่มเอกสาร  ตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบ 
การประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี  พ.ศ.  2563  จำนวน  3  เล่ม  (จดัเรียงเอกสารตามลำดับ 
ตามตัวชี้วัด/องค์ประกอบ ให้ครบทุกข้อ ทั้ง  3  เล่ม) ให้มีคำร้องขอย้ายอยู่ในเอกสารทุกเล่ม  โดยให้ส่งคำร้อง 
และเอกสารประกอบการพิจารณา  ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
ศรีสะเกษ  เขต 2  ระหว่างวันที่  5 -  30  เมษายน  2564  ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะถือว่า 
ไมม่ีผู้ประสงค์จะขอย้ายแต่อย่างใด 
 
 
 



         /จึงเรียนมา … 
 
      -  2  - 
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                       
                                                                (นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทรสาร  045 - 691532 
โทร.  045 – 691608 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


