
 
 
 

ที่  ศธ 04239/ว681                                                                
 

 

 
 
 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9           
ชั้น 2, 3  ศำลำกลำงจังหวัดสุพรรณบุรี    
อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 

18  กุมภำพันธ์  2564 

เรื่อง     ประกำศต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (เพ่ิมเติม) 

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและมัธยมศึกษำทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.  ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9              จ ำนวน  1  ชุด 
                          ลงวันที่  18  กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564  
                     2. แบบสรุปกำรขอย้ำยฯ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ            จ ำนวน  1  ชุด 
           3.  แบบค ำร้องขอย้ำย                                            จ ำนวน  1  ชุด 
           4. หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว6  เรื่องหลักเกณฑ์           จ ำนวน  1  ชุด 
                        และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
                        ลงวันที่ 22 เมษำยน 2563 
  5. หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด                จ ำนวน  1  ชุด 
                         ที่ ศธ 04009/ว3564  เรื่องกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
                         สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปี พ.ศ.2563  
  6. ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    จ ำนวน  1  ชุด 
                         เรื่อง รำยละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในกำรประเมิน 
                         ตำมองค์ประกอบกำรประเมินฯ ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9  มีต ำแหน่งว่ำงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ รำยละเอียดตำมประกำศที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 จึงขอให้สถำนศึกษำประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์
ขอย้ำยที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถำนศึกษำที่ว่ำงภำยหลังไว้ ให้ยื่นควำม
ประสงค์ขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำดังกล่ำวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค ำร้องขอย้ำยไว้เดิม หำกประสงค์    
จะขอย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในสถำนศึกษำที่มีต ำแหน่งว่ำงและสถำนศึกษำที่ ไม่มีต ำแหน่งว่ำง ก็ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำย
เพ่ิมเติมได้ โดยค ำร้องขอย้ำยเพ่ิมเติมใดไม่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติให้ย้ำย ค ำร้องขอย้ำยดังกล่ำวเป็นอันยกเลิก 
ทั้งนี้ ผู้ที่ยื่นค ำร้องขอย้ำยไม่จ ำเป็นต้องได้รับกำรพิจำรณำให้ย้ำยเสมอไป โดยยื่นค ำร้องขอย้ำยได้เพียงสังกัดเดียว
ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และเพียงจังหวัดเดียวกรณียื่นค ำร้อง  
ไปยังสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เท่ำนั้น ให้ยื่นค ำร้องขอย้ำยเพ่ิมเติมได้ โดยให้ส่งเอกสำร
หลักฐำน ดังต่อไปนี้  
  1. แบบสรุปกำรขอย้ำยของข้ ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่ ง              
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
                       ๒. แบบค ำร้องขอย้ำย  
                                                                                                                       /3. ส ำเนำ... 
 
 
 

 



 
- ๒ – 

 
 ๓. ส ำเนำ ก.ค.ศ. ๑๖ (ก.พ.๗) ลงรำยกำรครบถ้วนเป็นปัจจุบัน โดยให้เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำท่ีรับผิดชอบรับรองส ำเนำเท่ำนั้น 
                       ๔. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 5. ส ำเนำใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) 
 6. บันทึกข้อตกลงของผู้ขอย้ำยสับเปลี่ยนทุกคน (เฉพำะกรณีย้ำยสับเปลี่ยน) 
 7. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
                          (ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) 
 8. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำตำมรำยละเอียดในกำรประเมินศักยภำพกำรย้ำยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ลงวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ โดยจัดท ำ
เป็นรูปเล่มแยกตำมรำยละเอียดตัวชี้วัดให้ชัดเจน และอยู่ภำยในเล่มเดียวกัน 
 9. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ท่ียังไม่หมดอำยุ) 
               เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำย้ำย ตำมข้อ ๑ - 9 ให้จัดส่ง จ ำนวน ๕ ชุด 

 
ทั้งนี้  ขอให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้นสังกัดของผู้ขอย้ำย จัดส่งค ำร้องขอย้ำยและ

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ พร้อมมติคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดที่อนุมัติให้ส่งค ำร้องขอย้ำย ถึงส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 ภำยในวันที่ 4 มีนำคม 2564 เวลำ 16.30 น. หำกพ้นก ำหนดจะไม่รับ
พิจำรณำ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและด ำเนินกำร 

         ขอแสดงควำมนับถือ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มงำนสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
โทร. 0-3553-5417 
โทรสำร 0-3553-5418 
 
 

 
(นำงนิสำ บรรจงกำร) 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 9 



 
 

 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
เรื่อง  ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

…………………………………….. 

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โดยหากมีต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการพิจารณาย้าย
เสร็จสิ้นแล้ว และ กศจ. เห็นชอบการก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่าง ที่จะใช้ส าหรับการรับย้าย       
และที่จะใช้ส าหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก หรือที่จะใช้ส าหรับการคัดเลือ กแล้ว          
ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
เพ่ือให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความ
ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์
จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ 
โดยค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
มัธยมศึกษา เขต 9 จึงประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จังหวัดนครปฐม  จ านวน  4  ต าแหน่ง  ดังนี้ 

ที่ 
  

ต าแหน่ง 
  

สถานศึกษา 
  

อ าเภอ 
  

ขนาด 
โรงเรียน 

เลขที่ 
ต าแหน่ง/

เลขที่จ่ายตรง 
อันดับ 

  
เงินเดือน 

  
1 รองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา 
ราชินบีูรณะ เมืองนครปฐม ใหญ่พิเศษ 14456 

0340966 
คศ.3 58,390 

2 รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

วัดไร่ขิงวิทยา สามพราน ใหญ่พิเศษ 100018 
0341110 

คศ.3 49,300 

3 รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

พระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม ใหญ่พิเศษ 14312 
0340422 

คศ.3 54,710 

4 รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

มัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน 

ก าแพงแสน ใหญ่พิเศษ 15194 
0340771 

คศ.2 41,620 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้ก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ว่าง จ านวน      
4 อัตรา ในสัดส่วน ใช้รับย้าย 2 อัตรา ใช้บรรจุ 2 อัตรา  จึงขอให้ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว   
ยื่นค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน 5 ชุด ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 16.30 น. หากพ้นก าหนดจะไม่รับพิจารณา 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                                ประกาศ ณ วันที่   18   กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 
 
  

 
(นางนิสา บรรจงการ) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



เอกสารหมายเลข 1

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ขอยา้ยภายในส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา)
สถานศึกษา/ ด ารงต าแหน่ง วนัเดอืนปีเกิด วนัรับราชการ

จ านวนนักเรียน ล าดบั สถานศึกษา/จ านวนนักเรียน อ าเภอ รร.ปัจจบุัน อายุ อายรุาชการ
1 1

2
เลขประจ าตัวประชาชน 3

4 ถา้ไมไ่ด้ตามระบุ 
วิทยฐานะ

(ลงชือ่).....................................................................................(ผู้ตรวจสอบข้อมูล)

ผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................................

ขอรับรองวา่ข้อมูลการย้ายทั้งหมดถูกต้องทกุประการ

แบบสรุปการขอยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (เพ่ิมเตมิ)
สงักัด.................................................................................

ที่ ชือ่ - สกุล วฒิุ/วชิาเอก อ าเภอ
หน่วยงานการศึกษาทีข่อยา้ย

เหตผุลในการยา้ย
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เอกสารหมายเลข 1

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ขอยา้ยเขา้จากตา่งเขต ภายในจงัหวดัเดยีวกัน/ขอยา้ยเขา้จากตา่งจงัหวดั)
สถานศึกษา/ ด ารงต าแหน่ง วนัเดอืนปีเกิด วนัรับราชการ

จ านวนนักเรียน ล าดบั สถานศึกษา/จ านวนนักเรียน อ าเภอ รร.ปัจจบุัน อายุ อายรุาชการ
1 1

2
เลขประจ าตัวประชาชน 3

4 ถา้ไมไ่ด้ตามระบุ
วิทยฐานะ

(ลงชือ่).....................................................................................(ผู้ตรวจสอบข้อมูล)

ผู้อ านวยการโรงเรียน...........................................................

ขอรับรองวา่ข้อมูลการย้ายทั้งหมดถูกต้องทกุประการ

แบบสรุปการขอยา้ยของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (เพ่ิมเตมิ)
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