
                                                                                                                                  
 
 
ที่  ศธ  04139/3265                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
                           จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

      8  ตุลาคม   2564 

เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2564 
 (เพ่ิมเติมครั้งที่  1) 

เรียน    ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน 

อ้างถึง  1.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.4/ว 7  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2564 
          2.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  04009/ว 2480               
               ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  02110/ว 1326 
      ลงวันที่  29  มิถุนายน  2564          จำนวน  1   ชุด  
 2.  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  04009/ว 2480 
      ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2564                                 จำนวน  1   ชุด 
 3.   แบบคำร้องขอย้าย                                                          จำนวน  1   ชุด 
 4.  งบหน้าประกอบคำร้องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                    จำนวน  1  ชุด 
 5.  คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา      จำนวน  1  ชุด 
  6.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
      ลงวันที่  8  ตุลาคม  2564          จำนวน  1   ชุด 
 7.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง     จำนวน  1  ฉบับ 

 ตามหนังสือที่อ้างถึง  ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ
ของผู้ประสงค์ขอย้าย  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
(การย้ายกรณีปกติ)  ประจำปี  พ.ศ.  2564  มาเพ่ือทราบแล้ว  นั้น 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ว่าง  หลังการย้ายและการเปลี่ยนตำแหน่ง  จำนวน  14  อัตรา  และมีความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง 
ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและคาดว่าจะว่างดังกล่าว จึงให้ผู้ประสงค์จะย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่  1 – 
15  กรกฎาคม  2564  แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว  ส่งคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมไปดำรงตำแหน่งที่
ว่าง  รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ในระหว่างวันที่  1 – 15  กรกฎาคม  2564  หากประสงค์ขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่งที่ว่างและคาดว่าจะว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้  สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมหากไม่ได้
รับการพิจารณาให้ย้าย  คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  โดยให้ส่งคำร้องขอย้าย  สำเนา  ก.พ.  7  ที่เป็น
ปัจจุบันและดำเนินการจัดทำเอกสารตามแนวทางการพิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1 – 4  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ  ยโสธร  สังกัดสำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2564   
 
         / จำนวน … 



      -  2  - 
 
จำนวน  3  ชุด  ตามคำชี้แจงแนบท้าย  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ระหว่างวันที่  26  
ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  3  พฤศจิกายน  2564  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มี         
ผู้ประสงค์จะย้ายแต่อย่างใด  ทัง้นี้  สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR  code  ที่ปรากฎท้ายหนังสือ
ฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ   

   

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                        
                          (นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 สิ่งทีส่่งมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                               
 
 
ที ่ ศธ  04139/3266                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา                   

           ศรีสะเกษ  เขต  2  อำเภออุทุมพรพิสัย   
                           จังหวัดศรีสะเกษ 33120 

      8   ตุลาคม   2564 

เรื่อง    การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2564 
 (เพ่ิมเติมครั้งที่  1) 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อ้างถึง  1.  หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.  ที่  ศธ  0206.4/ว 7  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  2564 
          2.  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  04009/ว 2480               
                 ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  สำเนาหนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  02110/ว 1326 
      ลงวันที่  29  มิถุนายน  2564          จำนวน  1   ชุด  
 2.  สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด  ที่  ศธ  04009/ว 2480
      ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2564                                         จำนวน  1   ชุด 
 3.   แบบคำร้องขอย้าย                                                          จำนวน  1   ชุด 
 4.  งบหน้าประกอบคำร้องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                    จำนวน  1  ชุด 
 5.  คำชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา      จำนวน  1  ชุด 
  6.  ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   
      ลงวันที่  8  ตุลาคม  2564          จำนวน  1   ชุด 
 7.  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง     จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง  หลังการย้ายและการเปลี่ยนตำแหน่ง  จำนวน  14  อัตรา  และมีความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรง
ตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและคาดว่าจะว่างดังกล่าว 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2  จึงขอความอนุเคราะห์ให้ 
ประชาสัมพันธ์ผู้ดำรงตำแหน่งให้ทราบโดยทั่วกัน  หากมีผู้ประสงค์จะย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่   
1 – 15  กรกฎาคม  2564  แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว  ส่งคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไปดำรงตำแหน่ง 
ที่ว่างและคาดว่าจะว่าง  รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ในระหว่างวันที่  1 – 15  กรกฎาคม  2564   
หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและคาดว่าจะว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้  สำหรับผู้ยื่นคำร้อง 
ขอย้ายเพ่ิมเติมหากไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย  คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  โดยให้ส่งคำร้องขอย้าย 
สำเนา  ก.พ.  7  ที่เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำเอกสารตามแนวทางการพิจารณาประเมินศักยภาพของ 
ผู้ประสงค์ขอย้าย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1 – 4  และสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (การย้าย 
กรณีปกติ)ประจำปี พ.ศ. 2564  จำนวน  3  ชุด  ตามคำชี้แจงแนบท้าย  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ 
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
  /ระหว่าง … 



                                          -  2  - 
  

ระหว่างวันที่  26  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  3  พฤศจิกายน  2564  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนด 
จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะย้ายแต่อย่างใด  ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้จาก QR  code  ที่ปรากฏ 
ท้ายหนังสือฉบับนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

            

   ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                                                        
                          (นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 
                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต 2   

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.  045 - 691608 
โทรสาร  045 – 691532 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         สิ่งที่ส่งมาด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
                         ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 

เรื่อง  รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติมครั้งที่  1) 
                         สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
                                                        ………………………. 
  ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  มีตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาว่าง  จำนวน  14  อัตรา  และมีความประสงค์จะรับย้ายผู้ดำรงตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและ
คาดว่าจะว่างดังกล่าว  เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.ค.ศ. ที่  ศธ  0206.4/ว 7  ลงวันที่  12  
พฤษภาคม  2564      เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
จึงประกาศตำแหน่งว่าง  จำนวน  14  อัตรา  ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
    ดังนั้น  จึงให้ผู้ประสงค์จะย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายไว้ตั้งแต่วันที่  1 – 15  กรกฎาคม  2564 
แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว  ส่งคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง  รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้อง 
ขอย้ายไว้ในระหว่างวันที่  1 – 15  กรกฎาคม  2564  หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและคาดว่า 
จะว่างให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้  สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมหากไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้าย  คำร้อง
ขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  โดยให้ส่งคำร้องขอย้าย  สำเนา  ก.พ.  7  ที่เป็นปัจจุบันและดำเนินการจัดทำ
เอกสารตามแนวทางการพิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  1 – 4  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ  ยโสธร  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ)  ประจำปี  พ.ศ.  2564  จำนวน  3  ชุด  
ตามคำชี้แจงแนบท้าย  พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2  ระหว่างวันที่  26  ตุลาคม  2564  ถึงวันที่  3  
พฤศจิกายน  2564  ในวันและเวลาราชการ  หากพ้นกำหนดจะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์จะย้ายแต่อย่างใด   

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.  2564 

                                            
(นายสุริภาศ  สีหะวงษ์) 

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  2 
 
 
 
 
 
 


