
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ว่างเพ่ิมเติม 

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

    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2565  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 มีมติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการย้ายผู ้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดังนี้ 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

สพท. ตำแหน่งว่าง รับย้าย การคัดเลือก 
สพป.ลพบุรี เขต 1 7 

6 7 
สพป.ลพบุรี เขต 2 6 

รวม 13 6 7 

  ในการน ี ้  เพ ื ่ อให ้ เป ็น ไปตามหล ักเกณฑ ์และว ิธ ี การย ้ ายผ ู ้บร ิหารสถานศ ึ กษา                                
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที ่ ศธ ๑๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕                        
และมติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2                          
จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ว่างเพิ่มเติม จำนวน 6 ตำแหน่ง ตามบัญชี
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

  เพื ่อให้ผ ู ้ประสงค์ขอย้ายที ่ย ื ่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว ้ แต่ม ิได ้ระบุชื ่อสถานศึกษา                    
ที่ว่างภายหลังไว้ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ยื่น              
คำร้องขอย้ายไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และสถานศึกษา           
ที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้าย
ตามที ่กำหนดในคำชี ้แจง ส่งถึงสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ภายในวันที่                         
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ (สำหรับต่างเขตพื้นที่การศึกษาให้ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565) ทั้งนี้ คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย                
คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  และเมื ่อยื ่นคำร้องขอย้ายแล้วไม่อนุญาตให้เพิ ่มเติมเอกสาร                           
หรือเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่ขอย้าย ยกเว้น การขอระงับการย้ายเท่านั้น 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 

 

 
 
 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 ว่างเพิ่มเติม 
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

ลงวันที ่29 กันยายน 2565 
 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหน่ง 
เลขที่ 

จำนวน 
นักเรียน 

ขนาดของ 
สถานศึกษา 

หมายเหตุ 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
1 บ้านลำสนธิ ลำสนธ ิ 2554 72 เล็ก  
2 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ พัฒนานิคม 3558 275 กลาง  
3 บ้านทะเลวังวัด ท่าหลวง 4252 112 เล็ก  
4 บ้านท่าตะโก ท่าหลวง 4073 74 เล็ก  
5 บ้านพุกะชัด โคกเจริญ 245 169 กลาง  
6 บ้านซับเค้าแมว ชัยบาดาล 2356 71 เล็ก  
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แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  

ยื่นคำร้องขอย้ายวันที…่……...…..ตุลาคม  พ.ศ. 2565  

การย้ายไปสังกัด     
 เขตพื้นที่การศึกษา................................................................. 
       ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
       ต่างเขตพื้นที่การศึกษา 

 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ส่วนราชการ 
      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ชื่อ-สกุล..................................................................................ตำแหน่ง ....................................................................   
วิทยฐานะ........................................หน่วยงานการศึกษา........................................................................................... 
รับเงินเดือนอันดับ..............................ขั้น............................................. บาท   (ปีงบประมาณ...............................) 

 
ขอย้ายกรณี 

 ปกติ      
 พิเศษ กรณี ............................................................... 
      ………………………………………………………………………. 

ประวัติส่วนตัว 
1. เกิดวันท่ี..................เดือน........................พ.ศ................ 
2. วุฒิการศึกษา .............................................................. 
   ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
3. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา 
  ...................................................................................... 
  ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
4. ประสบการณ์  
   ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
   ...................................................................................... 
5. คู่สมรสชื่อ...................................................................... 
    อาชีพ........................................................................... 
    ที่ทำงาน........................................................................ 
    ตำบล............................................................................ 
    อำเภอ............................................................................ 
    จังหวัด.......................................................................... 

ข้อมูลอืน่ ๆ 
1. ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
2. การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ 
    เคยถูกลงโทษทางวินัย 
     ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน 
    เคยถูกพิจารณาเกีย่วกับการประกอบวิชาชีพครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
    ตักเตือน                 ภาคทัณฑ์ 
    พักใช้ใบอนุญาต        เพิกถอนใบอนุญาต 

ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งท่ี 
1. สถานศึกษา 
    (1) โรงเรียน…………………………………………… 
    ……………………………………………………………. 
     (2) โรงเรียน…………………………………………… 
    ……………………………………………………………… 
     (3)  โรงเรียน………………………………………… 
    ……………………………………………………………… 
2. ถ้าไม่ไดต้ามระบ ุ
.........(1) ขอระงับการย้าย  ลงช่ือ....................... 
.........(2) หน่วยงานการศึกษาใดกไ็ด้ใน............... 
           ............................................................. 
กรณไีด้รับพิจารณาให้ย้ายตามข้อ 1 และ          
ข้อ 2(2) แล้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
หมายเหตุ 1.ระบุชื่อสถานศึกษาได้ไมเ่กิน 3 
แห่งเท่านั้น 
              2. การย้ายไปสังกัด  สพท. ให้ระบุ
สถานศึกษาได้เพียงจังหวัดเดียว 

เหตุผลการขอย้าย 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
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6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่……………………………………. 
หมู่ที่............................ตำบล...................................... 
อำเภอ........................................................................ 
จังหวัด........................................................................ 
7. ที่อยู่เมื่อได้รับย้ายแล้ว…………………………………… 
หมู่ที่............................ตำบล..................................... 
อำเภอ........................................................................ 
จังหวัด........................................................................ 

ประวัติการรับราชการ 
1.  เริ่มรับราชการตำแหน่ง........................................ 
  สังกัด...................................................................... 
  ตั้งแต่วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. ................ 
2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง........................................... 
  สังกัด....................................................................... 
  ตั้งแต่วันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ. ............ 
3.  เคยลาศึกษาต่อ (ครั้งหลังสุด) ระดับ.................... 
 สถานศึกษา............................................................... 
ตั้งแต่วันท่ี........เดือน......................พ.ศ. .................. 
ถึงวันท่ี ........เดือน......................พ.ศ. ..................... 
4.  รวมเวลารบัราชการทั้งหมด.............................ป ี
...................................เดือน...................................วัน 

3. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาปัจจุบนั 
   (ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565) 
    จำนวนบุคลากร...............................................คน 
    จำนวนห้องเรียน............................................ห้อง 
    จำนวนนักเรียน................................................คน 
     ปฐมวัย                  จำนวน……………….คน 
     ระดับชั้น ป.1 - 6      จำนวน……………….คน 
     ระดับชั้น ม.1 - 3      จำนวน……………….คน 
     ระดับชั้น ม.4 - 6      จำนวน……………….คน 
     
 4. ปัจจุบันช่วยปฏิบัติราชการที่ 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
    ตั้งแต่วันท่ี.............เดือน................พ.ศ................. 

 

ขอย้ายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) 
นาย/นาง/นางสาว............................................................ 
ตำแหน่ง........................................................................... 
ตำแหน่งเลขที.่.................................อันดับ...................... 
ขั้น.......................................บาท 
หน่วยงานการศึกษา………………………….…………………… 
สังกัด……………………………………………………………………… 
 

หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 สำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16   
 สำเนาทะเบียนบ้าน                         
 สำเนาใบสำคัญการสมรส                         
 ใบรับรองแพทย์                         
 บันทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง                         
 บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ายสบัเปลี่ยนทุกคน   
 วิสัยทัศน์ในการบริหารจดัการศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................................ 
      ……………………………………………………................... 
      ..............................................................................       
      .............................................................................. 
                         

 

ความเห็นผูบ้ังคับบัญชา     
..........................................................................
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
ลงช่ือ………………………………………………………… 
(.......................................................................) 
ตำแหน่ง........................................................... 
 
 
ความเห็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

          
........................................................................ 
......................................................................... 
......................................................................... 
 
ลงช่ือ………………………………………………………… 
(.......................................................................) 
ตำแหน่ง...........................................................  

                        
               ขอรับรองว่าข้อมูลถูกต้องและเป็นความจริง 
 
            ลงช่ือ.............................................................................ผู้ขอย้าย 

                                                                                            (                                                         ) 
                                                                  วันที.่............  เดือน ...................... พ.ศ. ............... 
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แบบสรุปความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียน.......................................................................... 

ในการประชุมครั้งที่.............../2565  เมื่อวันที่...............เดือน................................พ.ศ.2565 
ประกอบการยืนคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา  ประจำปี  2565 ว่างเพ่ิมเติม 

*************** 
 
1.  ชื่อผู้ขอย้าย...................................................................................................................................................... 
     ตำแหน่ง..........................................................รับเงินเดือน อันดับ......................ขั้น................................บาท 
     โรงเรียน............................................................................................ สพป./สพม........................................... 
     ชว่ยราชการโรงเรียน.......................................................................  สพป./สพม........................................... 
 
2. ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
   เห็นชอบให้ย้ายได้ 
  อ่ืน ๆ ....................................................................... ........................................................................ 
       .......................................................................................................................................................... 
      ....................................................................... ................................................................................... 
      ............................................................................... ........................................................................... 
 
 
 
       ลงชื่อ............................................................. 
             (.............................................................) 
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        โรงเรียน............................................................. 



อันดับ อัตรา
โรงเรียน/อ าเภอ

จ านวน
นักเรียน

แบบบัญชีงบหน้าผู้ขอย้ายสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...........................................................................................
ขอย้ายมาด ารงต าแหน่งทางสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
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ท่ี
ช่ือ - ช่ือสกุล

เลขประจ าตัวประชาชน
วุฒิ/

วิชาเอก

ข้อมูลผู้ขอย้าย
โรงเรียนท่ีขอย้าย

ต าแหน่ง วิทยฐานะ
ต าแหน่ง
เลขท่ี

เลขท่ี
จ่ายตรง

เงินเดือน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ลงชื่อ...................................................................... 
(……………………………………………………….) 

ตำแหน่ง...................................................................... 
วันที่.........../.............................../................... 
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ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ส าหับผู้ท่ีมีความประสงค์ยื่นค าร้องขอย้าย 
ไปด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

*************************************** 

1. แบบค าร้องขอย้าย จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดให้แนบเอกสารดังนี้ (เย็บมุมรวมกับหนังสือน าส่งไม่ต้องเข้าเล่ม) 
 1.1 ส าเนา ก.พ.7 /ก.ค.ศ.16 (รับรองส าเนาโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 1.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ (รับรองส าเนา) 
 1.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนา) 
 1.4 แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (รับรองส าเนา) 
2. เอกสารประกอบการพิจารณาให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ  จ านวน 5 เล่ม 
 พิจารณาตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจ าปี 2565 
 โดยให้จัดเรียงเอกสารให้ครบทุกองค์ประกอบ ตามงบหน้ารายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมิน
ตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ พร้อมระบุเลขหน้าด้วย (ยกเว้นองค์ประกอบที่ 1.3 ความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษา ข้อ 4 วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา  และข้อ 5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ไม่
ต้องน ามารวมในชุดนี้ แยกเอกสารต่างหาก หัวข้อละ 5 เล่ม) 
 แนบส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล วุฒิการศึกษา ทะเบียนสมรสฯ 
3. เอกสารบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (องค์ประกอบท่ี   
    1.3) จ านวน 5 เล่ม 
 จัดท าเอกสารเขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 
หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้าย
ไม่เกิน 10 หน้า โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code 
4. เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา (องค์ประกอบท่ี 4) จ านวน 5 เล่ม  

จัดท าเอกสารเขียนวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา ที่มีความสอดคล้อง เหมาะสม เป็นไปได้ เนื้อหา
ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ไม่ต้องมีเอกสาร
หลักฐานประกอบ โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่านทาง QR Code  
5. เอกสารการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (องค์ประกอบท่ี 5) จ านวน 5 เล่ม 
 จัดท าเอกสารเขียนสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยมีเนื้อหาความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH Sarabun PSK 
ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ภาคผนวกหรือเอกสารอ้างอิงแนบท้ายไม่เกิน 10 หน้า โดยไม่รับพิจารณาเอกสารผ่าน
ทาง QR Code 
6. ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษานี้ ใช้เฉพาะส าหรับผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายมาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เท่านั้น 
7. ส าเนาหลักฐานที่แนบประกอบการพิจารณาให้ผู้ขอย้ายลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 


