ที่ ศธ 04022/ ^ V-

สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ เขต 3 อำเภอห้วยผึง้
จังหวัดกาฬสินธ์ 46240
มกราคม 2563
เรือ่ ง ประกาศตำแหน่งว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา(เพิม่ เติม)
เรียน ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/99 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 1. ประกาศสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563
2. แบบคำร้องขอย้าย(เพิม่ เติม)
3. ประกาศสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562

จำนวน 1 ขุด
จำนวน 1 ขุด
จำนวน 1 ขุด

ตามหนังสือทีอ่ า้ งถึง สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารย้ายข้าราขการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานศึกษา ในกรณีหากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครัง้ ทีเ่ กิด
จากการย้ายไปต่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา การเสียชีวติ และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี ให้สำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประกาศตำแหน่งว่าง เพือ่ ให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายทีย่ น่ื คำร้องประจำปี1-15 สิงหาคม 2562 แต่มไิ ด้ระบุ
ซือ่ สถานศึกษาทีว่ า่ งภายหลังไว้ให้ยน่ื ความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาทีว่ า่ งตามประกาศ
ดังกล่าวได้ รวมทัง้ ผูท้ ม่ี ไี ด้ยน่ื คำขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาทีว่ า่ ง
และสถานศึกษาทีไ่ ม่มตี ำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยน่ื คำร้องขอย้าย(เพิม่ เติม)ได้ นัน้
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3 จึงให้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายจัดส่ง
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องร้องขอย้าย(เพิม่ เติม)พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
จำนวน 1 ขุด
2. รายงานการประขุมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวน 1 ขุด
3. เอกสารรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพือ่ การย้าย
จำนวน 7 เล่ม
4. เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์
จำนวน 7 เล่ม
ล่งถึงสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 - 3
กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันเวลาราขการ) หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
โทร./โทรสาร.043-869064
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ประกาศสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษ่าประถมศึกษากาฬสินธุ เขต 3
เรือ่ ง ตำแหน่งว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ เขต 3
(เพิม่ เติม)
ด้ว ยสำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษากาฬลิน ธ์ เขต 3 มีต ำแหน่งผูบ้ ริห าร
สถานศึกษาว่างเนือ่ งจากการลาออกจากราซการ ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ
0206.47ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ 0206.47ว24 ลงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศตำแหน่งว่าง(เพิม่ เติม) ดังนี้
ท ี่
ตำแหน่งว่าง
โรงเรียน/อำเภอ
จำนวนนักเรียน
ตำแหน่งเลขที่
1 ผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา บ้านดอนอุมรัว
134
1890
อำเภอกุฉนิ ารายณ์
(0013420)
ทัง้ นีใ้ ห้ผปู้ ระสงค์ขอย้ายทีย่ น่ื คำร้องขอย้ายประจำปี 1 - 15 สิงหาคม 2562 แต่มใี ด้ระบุซอ่ื สถานศึกษาทีว่ า่ ง
ภายหลังไว้ ให้ยน่ื ความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาทีว่ า่ งตามประกาศดังกล่าวได้ รวมทัง้ ผู้
ทีม่ ไิ ด้ยน่ื คำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาทีว่ า่ ง และสถานศึกษาที่
ไม่มตี ำแหน่งว่างได้ ก็ให้ยน่ื คำร้องขอย้าย(เพิม่ เติม)ได้ โดยให้จดั ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. คำร้องขอย้าย(เพิม่ เติม)พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
จำนวน 1 ชุด
2. รายงานการประชุมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารรายละเอียดองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพือ่ การย้าย จำนวน 7 เล่ม
4. เอกสารแสดงวิสยั ทัศน์
จำนวน 7 เล่ม
ส่งถึงสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสืนธ์ เขต 3 ระหว่างวันที่ 17 มกราคม 2563 - 3
กุมภาพันธ์ 2563 (ในวันเวลาราชการ) หากพันกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย
อนึง่ ผูย้ น่ื คำร้องขอย้าย(เพิม่ เติม) หากไม่ได้รบั การพิจารณาอนุนตั ใิ ห้ยา้ ย คำร้องขอย้าย
(เพิม่ เติม)เป็นอันยกเลิก
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ประกาศสำนักงาบเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬลิน ธุ้ เขต ๓
เรือ่ ง รายละเอีย ดองค์ป ระกอบ ตัวชีว้ ดั คะแนนการประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๓
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธ กี ารย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงาน
คณ ะกรรมการการศึก ษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามหนัง สือ สำนัก งาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒ ๐๖.๔ /ว ๙ ลงวัน ที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๕:๔๔ และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔./ว ๒๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๖๐
กำหนดให้มกี ารประเมินศักยภาพของผูป้ ระสงค์ขอย้าย ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ดวามเป็นผูน้ ำ ความรูค้ วามสามารถ
ในการพัฒ นาสถานศึกษา ผลการปฏิบตั งิ าน ประสบการณ์ คุณ วุฒ ิ การรักษาวิน ยั และจรรยาบรรณ ความอาวุโส
ตามหลัก ราขการ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง หรือ ปฏิบ ตั งิ านในหน่ว ยงาบการศึก ษาป้จ จุบ นั
ประกาศคณะกรรมการขับ เคลือ่ นการปฏิร ปู การศึก ษาของกระทรวงศึก ษาธิก ารในภูม ภิ าค เรือ่ ง คำวินจิ นัย
ของคณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๔๖๐
มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/ ๒๔๖๒ เมือ่ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๔๖๒
เพือ่ ให้ก ารดำเนิน การย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา ตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา และตำแหน่ง
รองผูอ้ ำนวยการสถานศึก ษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสทุ ธี้ ยุตธิ รรม จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึก ษา1ป ระถมศึก ษากาฬสิน ธุ เขต ๓ ลงวัน ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๔๖๐ เรือ่ ง รายละเอีย ดองค์ป ระกอบการ
ประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และประกาศ
สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึก ษาประถมศึก ษากาฬสิน ธุ เขต ๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๐ เรือ่ ง แก้ไขรายละเอียด
องค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา สำนักงาบคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
และให้ใข้ประกาศฉบับนีแ้ ทน
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ -2**5 ~กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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การกำหนดรายละเอีย ดองค์ป ระกอบ ตัวชี'้ รัด คะแนนการประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ การย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
สัง กัด สำนัก งาน เขต พ น้ื ท ่ีก ารศึก ษาประถมศึก ษากาฬสิน ^ (.ขต ๓
ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/ ๒๕๖๒ เมอวันที่ ๑๕ กรก/)าคม ๒๕๖๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสิน ธ์ เขต ๓ ลงวัน ที-่ ® -*?ไารกฎาคม ๒๕๖๒)
ก. องค์ป ระกอบและคะแนนการประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
องค์ป ระกอบ

ที่
๑
๒
๓
(3?
๕
๖
๗
๘

วิสยั ทัศน์ความเป็นผ้บำ
ความรู้ความสามารถในการพัฒ นาสถานศึกษา
ผลการปฎิษ ัติงาน
ประสบการณ์
คุณ วุฒ ิ
การรัก ษาวิน ยั และจรรยาบรรณ
ความอาวุโสตามหลักราขการ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือปฏิบ ตั งิ านในหน่วยงานการศึกษาป้จจุบ นั
รวม

คะแบบ
๒๐
๓๐
๑๔
๔
๕
๕
๔
๑00

ข. รายละเอีย ดองค์ป ระกอบการประเมิน ศัก ยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริห ารสถานศึก ษา
ท
๑

องค์ประกอบ/ตัวชีว้ ดั
วิส ยั ทัศน์
๑.๑ กรอบแนวคิดในการบริหาร
๑) ครอบคลุมทัง้
๒) ครอบคลุม
๓) ครอบคลุม
๔) ครอบคลุม
๔) ครอบคลุม

๖ ตัวชีร้ ดั
๔ ตัวชีว้ ัด
๔ ตัวชีว้ ัด
๓ ตัวชีว้ ัด
๒ ตัวชีว้ ัด

ค่าคะแบบ
กรอบการพจารณา
๑๔
พิจารณาจากวิสยั ทัศน์ความเป็นผูน้ ำและแนวทาง
คะแนน การพัฒนาสถานศึกษาทีข่ อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
๗ คะแนน พิจารณาจากการนำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนา
สถานศึกษา เป็นเอกสารไม่เกิน ๔ หน้ากระดาษ /เ ๔
๗ คะแนน หากเกิน ๔ หน้า จะไม่พจิ ารณาหน้าทีเ่ กิน
๖ คะแนน (ไม่มภี าคผนวก)โดยการเขียนบรรยายวิสยั ทัศน์
๔ คะแนน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนา
๔ คะแนน ทีจ่ ะเชือ่ มโยง ดังนี้
๓ คะแนน
๑) มีการนำเสนอวิสยั ทัศน์ท่ซี ดั เจน
๒) มีการกำหนดพันธกิจทีซ่ ดั เจน สอดคล้อ-;
กับวิสยั ทัศน่
๓) มีการกำหนดเป๋าประสงค์ทซ่ี ดั เจน
สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
๔) มีการกำหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะนำไปสู่
ความสำเร็จในอนาคตได้อย่างเหมาะสม
๕) มีแนวทางพัฒนาทีซ่ ดั เจนและเป็นไปได้
๖) มีรปู แบบการปฏิบต้ ทิ น่ี ำไปสูค่ วามสำเรั
โดยมีความเชือ่ มโยงระหว่างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแนวทางพัฒนา

~ 1อ ~

ที่

องค์ประกอบ/ตัวขีว้ ดั
๑.๒ การแสดงวิสยั ทัศน์ความเป็นผูน้ ำด้วยตนเอง
๑) ครอบคลุมทัง้ ๔ ตัวขีว้ ัด
๒) ครอบคลุม ๓ ตัวขีว้ ัด
๓) ครอบคลุม ๒ ตัวขีว้ ัด
๔) ครอบคลุม ๑ ตัวขีว้ ัด
หากไม่มาแสดงวิสยั ทัศน์ตามวัน เวลาและ
สถานทีท่ ก่ี ำหนด จะไม่ได้รบั การพิจารณาคะแนน
ในองค์ประกอบข้อ ๑.๒

๒

ความรูค้ วามสามารถในการพัฒ นาสถานติก'ษา

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
๘ คะแนน ให้แสดงวิสยั ทัศน์ความเป็นผูน้ ำไม่เกิน ๑0 นาที
ต่อคณะกรรมการที่ กศจ. แต่งตัง้ โดยมีรายละเอึยด
ด้งต่อไปนี้
๘ คะแนน
๑) มีความสอดคล้องกับเอกสารทีน่ ำเสนอ
๗ คะแนน
๒) แสดงความเป็นผูน้ ำ
๖ คะแนน
๓) การตอบคำถามมีความข้'ดเจนตรงประเด็น
๕ คะแนน
๔) วิสยั ทัศน์นำไปสูก่ ารปฏิฟต้ ไิ ด้จริง
คณะกรรมการประเมินวิสยั ทัศน์ (ข้อ ๑)
ให้ กศจ. แต่งตัง้ จำนวน (ะ คน ประกอบด้วย
๑) ผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารติกษา
หรือรองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารติกษา
ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒) ผูแ้ ทน กศจ. จำนวน ๒ คน ที่ กศจ.
มอบหมาย และไม่มสี ว่ นได้เสียกับการพิจารณาย้าย
๓) ผูแ้ ทนผูบ้ ริหารสถานติกษา จำนวน ๒ คน
จากบัญชีรายขือ่ ทีส่ ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารติกษาเสนอ
ไม่นอ้ ยกว่า ๔ คน (ทีไ่ ม่มสี ว่ นได้เสียกับการพิจารณา
ย้าย)
๔) ผูอ้ ำนวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารติกบาทีฃ่ อย้ายเข้า
เป็นเลขานุการ
๒๐
คะแนน

พิจารณาจากความรูค้ วามสามารถในการพัฒนา
สถานติก'ษาฃณะทีด่ ำรงตำแหน่งผูบ้ ริหารสถานติกษา
ในสถานติกษาป็จจุบนั
พิจารณาจากการได้เข้ารับการอบรมพัฒนา
ตามหลักสูตรทีห่ น่วยงานของรัฐจัดการอบรม
ไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันทีย่ น่ื คำร้องขอย้าย
(เอกสารอ้างอิง ะโล่ เกียรติบตั ร ประกาศนียบัตร
วุฒบิ ตั ร คำสัง่ หรือประกาศ ทีห่ น่วยงานของรัฐ
ออกให้)

๒.๑ การพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรูเ้ พือ่ ไข้ ๕ คะแนน
ในการพัฒนาสถานติกษ'า
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดัขเขตพืน้ ทีก่ ารติกษาหรือระดับจังหวัด
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
หรือกลุม่ เครือข่าย
(ะ) ระดับสถานติกษ'า

๕ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
-

-------- -------- --------------------------------4 ^ -

ที่

ค่าคะแนน
กรอบการฟิจารฌา
๔ คะแนน พิจารณาจากการได้รบั แต่งตังเปีนคณะทำงาน
หรือคณะกรรมการ หรือเปีนวิทยากร ขึง่ จัดโดย
๔ คะแนน หน่วยงานของรัฐ
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๔ คะแนน (เอกสารอ้างอิง ะโล่ เกียรติบตั ร ประกาศนียบัตร
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด ๓ คะแนน วุฒบิ ตั ร คำสัง่ หรือประกาศ ทีห่ น่วยงานของรัฐ
ออกให้)
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
๒ คะแนน
หรือกลุม่ เครือข่าย
๑ คะแนน
๔) ระดับสถานศึกษา

องค์ประกอบ/ตัวขึว้ ดั
๒.๒ ความสามารถในการบริหารตัดการการศึกษา

๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
หรือกลุม่ เครือข่าย
๔) ระดับสถานศึกษ'า
๒.๔ การบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ
มีสว่ นร่วมกับองค์กร ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ
๑) มีสว่ นร่วม ๙ ครัง้ ขึน้ ไป
๒) มีสว่ นร่วม ๗ - ๘ ครัง้
๓) มีสว่ นร่วม ๔ - ๖ ครัง้
๔) มีสว่ นร่วม ๓ - ๔ ครัง้
๔) มีสว่ นร่วม ๑ - ๒ ครัง้
๓

๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

พิจารผาจากการบริหารจัดการเปีนทีย่ อมรับ
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำ
หรือเป็นโรงเรียบใบโครงการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล
(เอกสารอ้างอิง : โล่ เกียรติบตั ร ประกาศนียบัตร
วุฒบิ ตั ร คำสัง่ หรือประกาศ ทีห่ น่วยงานของรัฐออก
ไห้)
พิจารณาจากการบริหารจัดการทีท่ ำให้สถานศึกษา
ได้รบั หรือให้การสนับสนุนแบบมีสว่ นร่วมจากองค์กร
ชุมชน เครือข่ายต่าง ๆ โดยให้แบบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการดำเนินงาน กิจกรรม เป็นจำนวนครัง้
ทีไ่ ด้รบั หรือให้การสนับสนุบ ประกอบด้วย รูปภาพ
พร้อมคำอธิบายภาพ หนังสือราชการ คำสัง่ หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงถึงการมีสว่ นร่วมในแต่ละครัง้

ผลการปฏิบตั งิ าน

๓๐
คะแนน

ผลการปฏิบตั งิ าน ขณะทีด่ ำรงดำแหน่งผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาป็จจุบนั พิจารณาจาก
เอกสารหลักฐานทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้ เกีย่ วกับ
การจัดการศึกษา เข่น โล่ เกียรติบตั ร ประกาศปียบัตร
วุฒบิ ตั ร คำสัง่ ประกาศ หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ที่
หน่วยงาบของรัฐออกให้

๓.๑ ผลคะแนนค่าเฉลีย่ รวม 0 - ผ๙
ปีการศึกษาล่าสุด

๔ คะแนน

พิจารณาจาก ผลคะแนนค่าเฉลีย่ รวม 0 - ผ61;
ปีการศึกษาล่าสุด ระดับชัน้ ป. ๖ (สำหรับสถานศึกษ'ทีล่ ังกัด สพป.) หรือ ม.๖ (สำหรับสถานศึกษาทีล่ ังกัด
สพม.)

๑) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ
๒) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับจังหวัด
๓) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา
๔) ค่าเฉลีย่ ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน

, ^

~ ๔~

ที่

องค์ประกอบ/ตัวขึว้ ดั
๓.๒ ผลคะแนนค่าเฉลีย่ รวม ผ7 หรือ 0 - 061;
ปีการศึกษาล่าสุด

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
๔ คะแนน พิจารณาจาก ผลคะแนนค่าเฉลีย่ รวม ผาโ หรือ 0-061:
ปีการศึกษาล่าสุด ดังนี้
- ผา' ระดับชัน้ ป.๓ สำหรับสถานศึกษา
๑) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับประเทศ ๔ คะแนน ทีส่ ังกัด สพป.
๔ คะแนน
- (ว-ก61: ระดับชัน้ ม.๓ สำหรับสถานศึกษา
๒) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับจังหวัด
ทีส่ งั กัด สพม.
๓) ค่าเฉลีย่ สูงกว่าหรือเท่ากับระดับเขตพืน้ ที่
๓ คะแนน
การศึกษา
๒ คะแนน
๔) ค่าเฉลีย่ ตํา่ กว่าระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
๔ คะแนน พิจารณาจาก โล่ เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ร
๓.๓ ผลงานของนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
ประกาศบียบัตร รางวัล ประกาศ คำสัง่
๔ คะแนน ทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๔ คะแนน
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด ๓ คะแนน
๔) ระดับอำเภอ หรือ?เหวิทยาเขต
๒ คะแนน
หรือกลุม่ เครือข่าย
๑ คะแนน
๔) ระดับสถานศึกษา
๔ คะแนน พิจารณาจากโล่ เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ร
๓.๔ ผลงานของครูทไ่ี ด้รบ
ั รางวัล
ประกาศนียบัตร รางวัล ประกาศ คำสัง่
๔ คะแนน ทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๔ คะแนน
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด ๓ คะแนน
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
๒ คะแนน
หรือกลุม่ เครือข่าย
๑ คะแนน
๔) ระดับสถานศึกษา
๔ คะแนน พิจารณาจาก โล่ เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ร
๓.๔ ผลงานของผูบ้ ริหารสถานศึกษา (ผูย้ น่ื คำร้อง
ประกาศบืยบัตร รางวัล ประกาศ คำสัง่
ขอย้าย) ทีไ่ ด้รบั รางวัล
๔ คะแนน ทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้
I
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
!
๔ คะแนน
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด ๓ คะแนน
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
๒ คะแนน
หรือกลุม่ เครือข่าย
๔) ระดับสถานศึกษา
๑ คะแนน
๓.๖ รางวัลสถานศึกษา
๑) ระดับกรมขึน้ ไป
๒) ระดับเขตตรวจราชการ หรือระดับภาค
๓) ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือระดับจังหวัด
๔) ระดับอำเภอ หรือสหวิทยาเขต
หรือกลุม่ เครือข่าย
๔) ระดับสถานศึกษา

๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน

พิจารณาจาก โล่ เกียรติบตั ร วุฒบิ ตั ร
ประกาศบียบัตร รางวัล ประกาศ คำสัง่
ทีห่ น่วยงานของรัฐออกให้

- ๔-

ที่
๔

๔

องค์ประกอบ/ตัวขึว้ ดั
ประสบการเป้
๔.๑ อายุราชการตัง้ แต่ได้รบั การบรรจุและแต่งตัง้
เข้ารับราชการจนถึงป้จจุบนั

๔ คะแนน

๑) อายุราชการตัง้ แต่ ๒๑ ปีขน้ึ 'ไป
๒) อายุราชการตัง้ แต่ ๑ ๖ - ๒๐ ปี
๓) อายุราชการตัง้ แต่ ๑ ๑ - ๑๔ ปี
๔) อายุราชการตัง้ แต่ ๖ - ๑๐ ปี
๔) อายุราชการตัง้ แต่ ๔ ปีลงมา
๔.๒ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการ
สถานศึกษาหรือรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
แล้วแต่กรณี

๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๑ คะแนน
๔ คะแนน

๑) ดำรงตำแหน่ง ๑๖ ปี ขึน้ ไป
๒) ดำรงตำแหน่ง ๑ ๑ - ๑๔ ปี
๓) ดำรงตำแหน่ง ๖ - ๑๐ ปี
๔) ดำรงตำแหน่ง ๔ ปีลงมา
๔.๓ ขนาดสถานศึกษาทีด่ ำรงตำแหน่ง
ในขณะยืน่ คำร้องขอย้าย

๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน
๔ คะแนน

๑) สถานศึกษาขนาดใหญ่พเิ ศษ
(นักเรียนตัง้ แต่ ๒1๔๐๐ คน ขึน้ ไป)
๒) สถานศึกษาขนาดใหญ่
(นักเรียนตัง้ แต่ ๑,๔๐๐-๒,๔๙๙ คน)
๓) สถานศึกษาขนาดกลาง
(นักเรียนตัง้ แต่ ๔๐๐-๑,๔๙๙ คน)
๔) สถานศึกษาขนาดเล็ก
(นักเรียนตัง้ แต่ ๔๙๙ คน ลงมา)
คุณ วุฒ กิ ารศึกษา

๔ คะแนน

๑) ปริญญาเอก
๒) ปริญญาโท
๓) ปริญญาตรี
๖

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ก.พ.๗ ห่รอื ก.ค.ศ.๑๖
๑๔
คะแนน คำสัง่ หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

การรักษาวิน ยั และจรรยาบรรณ
๑) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั
๒) เคยถูกลงโทษทางวินยั

๔ คะแนน

พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ก.พ.๗
หรือ ก.ค.ศ.๑๖ คำสัง่ หรือเอกสารหลักฐาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง
(นับถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีทย่ี น่ื คำร้องขอย้าย)

ดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานศึกษา
หรือรองผูอ้ ำนวยการสถานศึกษาแล้วแต่กรณี
(นัขถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของปีทย่ี น่ื คำร้องขอย้าย)
พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน ก.พ.๗ ห่รอื ก.ค.ศ.๑๖
คำสัง่ หรือเอกสารหลักฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

พิจารณาจากประสบการณ์เดิมดามขนาด
1
สถานศึกษาทีด่ ำรงตำแหน่งในขณะยืน่ คำร้องขอย้าย
โดยกำหนดขนาดสถานศึกษาดามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๙ ลงวับที่ ๒๙
กรกฎาคม ๒๔๔๔
(ข้อยูล ณ วันที่ ๑๐ มิอบุ ายน ของปีทฃ่ี อย้าย)
11
I

๓ คะแนน
๒ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๐ คะแนน

1
พิจารณาจากคุณวุฒิ วุฒบิ ตั ร ประกาศนียบัตร
ที่ ก.ค.ศ.รับรอง

พิจารณาจากคำสัง่ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖

~๖

ท ี่

๗

องค์ประกอบ/ตัวขึว้ ดั
ความอาวุโสตามหลักราชการ
๑) อาวุโสลำตับที่ ๑
๒) อาวุโสลำตับที่ ๒
๓) อาวุโสลำตับที่ ๓
๔) อาวุโสลำตับที่ ๔
๔) อาวุโสลำตับที่ ๔ ขึน้ ไป

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหริอปฏิบ ตั งิ าน
ในหน่วยงานการดีก'ษาป้จจุบนั
๑) ระยะเวลาตัง้ แต่ ๔ ปีขน้ึ ไป
๒) ระยะเวลา ๔ ปี
๓) ระยะเวลา ๓ ปี
๔) ระยะเวลา ๒ ปี

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารพา
๔ คะแนน พิจารณาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศร
๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวับที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๔๔
๔ คะแนน โดยยึดหลักอาวุโสตามหลักราชการ ตังนี้
๑) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการดีกษา
๔ คะแนน
๓ คะแนน ผูใ้ ดมีวทิ ยฐานะสูงกว่า ถือว่าผู’้ นัน้ อาวุโสกว่า
๒) ถ้าเป็นผูท้ ม่ี วี ทิ ยฐานะเท่ากัน ผูใ้ ดได้รบั
๒ คะแนน
๑ คะแนน การเลือ่ นวิทยฐานะนัน้ ก่อน ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๓) ถ้าเป็นผูท้ !่ี ด้รบั แต่งตัง้ ให้!ด้รชั การเลือ่ น
วิทยฐานะ'พร้อมกัน ผูใ้ ดได้รบั เงินเสือนมากกว่า
ถือว่าเป็นผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๔) ถ้าเป็นผูI้ ด้รบั เงินเสือบเท่ากับ ผูใ้ ดมีอายุ
ราชการมากกว่า ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๔) ถ้าเป็นผูม้ อี ายุราชการเท่ากับ ผูใ้ ดได้รบั
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้ สูงกว่า ถือ'วา่ ผูน้ บ้ั
อาวุโสกว่า
๖) ถ้าเป็นผูไ้ ด้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้
เดียวกัน ผูไ้ ด้รชั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชน้ั นัน้ ก่อน
เป็นผูอ้ าวุโสกว่า
๗) ถ้าผู!้ ด้รขั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ใบชัน้
เดียวกันพร้อมกัน ผูใ้ ดมีอายุแก่กว่าถือว่าผูน้ น้ั
อาวุโสกว่า
หมายเหตุ จัดลำดับความอาวุโส พิจารณา
รายโรงเรียนทีฃ่ อย้ายเข้า
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๓ คะแนน
๒ คะแนน

พิจารณาจาก คำสัง่ ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.๑๖
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง หรือปฎิบต้ งิ าน
ในสถานสืกษ'าป้จ'จบุ นั (นับถึงวับที่ ๓๑ ตุลาคม
ของปีทย่ี น่ื คำร้องขอย้าย)

เกณฑ์การประเมิน
๑. การพิจารณาคะแนนให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพเพือ่ ย้ายผูบ้ ริหารสถานดีกษา ข้อ ๑ - ๘
๒. หากได้คะแนนประเมินเท่ากัน ให้นำหลักความอาวุโสในราชการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือลำนักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๔๔ มาตัดสินตามลำดับ ตังนี้
๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการสืกษาผูใ้ ดมีวทิ ยฐานะสูงกว่า ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๒.๒ ถ้าเป็นผูม้ วี ทิ ยฐานะเท่ากันผูใ้ ดได้รบั การเลือ่ นวิทยฐานะนัน้ ก่อน ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๒.๓ ถ้าเป็นผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ได้รบั การเลือ่ นวิทยฐานะพร้อมกันผูใ้ ดรับเงินเดือนมากกว่า ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๒.๔ ถ้าเป็นผู!้ ด้รบั เงินเดือนเท่ากันผูใ้ ดมีอายุราชการมากกว่า ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า

ถือว่าผูน้ น้ั อาวุโสกว่า
๒.๗ ถ้าเป็นผูไ้ ต้รบั เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ในชัน้ เดียวกันพร้อมกัน ผูใ้ ดอายุตวั มากกว่า ถือ'วา่ ผูน้ ัน้ อาวุโสกว่า
๓. ผูท
้ จ่ี ะได้รบั การพิจารณาย้ายจะต้องมีคะแนนรวมในองค์ประกอบข้อ ๑ - ๘ ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ ๕๐
ข้อกำหนดอืน่ ๆ ตามองค์’ประกอบ
๑. การนับอายุการดำรงตำแหน่งผูบ
้ ริหารสถานดีกษา/อายุราชการ ให้นบั ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคมของปีทย่ี น่ื ดำร้องขอย้าย
๒. การนับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง เศษ ๖ เดือนขึน้ ไป ให้นบั เป็น ๑ ปี
๓. จำนวนข้อมูลนักเรียน ให้ใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ของปีทข่ี อย้าย
๔. รางวัล โล่ หรือเกียรติบตั ร ให้พจิ ารณานับระยะเวลาได้ไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานของตบเอง ทัง้ ผลงานครู
ยกเว้น องค์ประกอบ ข้อ ๓.๕ รางวัลเฉพาะบุคคลผูบ้ ริหารสถานดีกษาทีฃ่ อย้าย ทีฃ่ อได้ครัง้ เดียวให้พจิ ารณาได้ตลอดชีพ
๕. รางวัล โล่ เกียรติบตั รทีอ่ อกโดยมหาวิทยาลัย ให้เทียบเท่าระตับจังหวัด ยกเว้นระบุไว้วา่ เป็นการจัดกิจกรรม
ระดับใด
๖. หากผูป้ ระสงค์ขอย้ายไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบ หรือไม่รบั รองสำเนาเอกสาร จะไม่ได้รบั การพิจารณา
คะแนนในองค์ประกอบนัน้ ๆ และให้ใส่เครือ่ งหมาย ยัตภิ งั ค์ ( - ) การแนบสำเนา ก.พ.๗ หรือสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ให้ใช้ฉบับ
บีจวุบนั โดยให้เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนประวัตลิ งลายมือซือ่ รับรองสำเนาถูกต้อง
๗. ให้ยน่ื เอกสารหรือหลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพพร้อมกับการยืน่ คำร้องขอย้าย และเอกสารประกอบ
ให้ใช้กระดาษ & ๔ พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร 71-1 รลโลชนก ขนาด ๑๖ ?0เก'!: โดยยืน่ เอกสารทัง้ หมดภายในวันสุดท้าย
ของการยืน่ ดำร้องขอย้าย
๘. การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสถานดีกษาให้นบั รวมตัง้ แต่ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือการนับ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรองผูอ้ ำนวยการสถานดีกษา ให้นบั รวมผูช้ ว่ ยอาจารย์ใหญ่
๙. ให้ผอู้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารดีกษา มีอำนาจตีความและวินจิ ฉัยเกีย่ วกับรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวขีว้ ัด
คะแนนการประเมินศักยภาพเพือ่ ย้ายผ้บริหารสถานดีกษา

แบบคำร้องขอร้ายผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพีนฐาน(ตามประกาศเพิมเดิม)
ขืน่ คำร้องขอร้าย วันที่...................................... ........ สังกัด 0 เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา..............................0 สำนักบริหารงานการศึกษาพีเสษ
โรงเรียน/ศนอ์................... .......................
รับเงินเตือนอันดับ............... ขัน้ ..............................................บาท (ปีงบประมาณ.....................................
ประ'!ติสว่ นตัว
] .เกิดวันที่..... .เดือ น ................. พ.ศ.....................

ข้อมูลอืน่ ๆ
1. ผลการปฏิบติ งิ าน (ระบุ)

2. ๅฟ้.............................................................................

กรณี สพท./สำนักบริหารงานการศึกษาพีเศษ ประกาศตำแหน่งว่างเพิม่ เติม
) 0 กายในเขศพืน้ ทีก่ ารศึกษา/ภายในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 0 ระหว่างเขคพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขออัายไปดำรงตำแหน่งที่
1.หน่วยงานการศึกษา
(1 )โรงเรีย น...
.................................

3. ความเความสามารถในการพั® นาสถานศึกษา
(2) โรงเรียน

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

5. คูส่ มรสชือ่ .................................................
อาชีพ ..........................
ที่ทำงาน ..........................................
ตำบล.............................................
อำเภอ.......................
จังหวัด......................

(3) โรงเรียน ...........

2. การรักษาวินยั และจรรยาบรรณ
เคยมูกลงโทษทางวินยั
III ภาคทัณ ฑ์ 0 คัดเงินเดือน 0 ลดขัน้ เงินเดือน
เคยมูกพีจารณาเกีย่ วกับการประกอบ'วชิ าชีพค1
II] คักเดือน
0 ภาคทัณ ฑ์
0 พักใช้ใบอนุญ าต 0 เพิกถอนใบอนุญาต

..

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

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

(4) สถานศึกษาใดก็ไดํที่ประกาศเพิม่ เติม
2. กรณีไร้รบั พิจารณาใดัรา้ ยตามข้อ 1 แร้ว
แร้ว จะไม่ขอระงับหรือเปลีย่ นแปลงไม่วา่ กรณีใด ๆ
ทัง้ สน

เหตุผ ลการขอร้าย

-26. ป็จเ!บันอยูบ่ า้ นเลขที่.............................................
หม่ท ่.ี .........ตำบล..................................................
อำเกอ.................................................................
จังหวัด ..................................................................
7. ทีอ่ ยูเ่ ทีอ่ ไต้รบั ย้ายแล้ว..........................................
หยูท่ ่ี..........ตำบล..................................................
อำเภอ..................................................................
จังหวัค .............................................................
ประว้ตกิ ารรับราชการ
1. เรฆรับราชการตำแหน่ง.........................................
สังกัด .....................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่...... เดือน..........................พ.ศ............
2. ป็จชุบนั ดำรงตำแหน่ง...........................................
สังกัด .....................................................................
ตัง้ แต่วนั ที่......เดือน..........................พ.ศ............
3. เคยลาศึกษาต่อ (ครัง้ หลัง^ด) ระดับ .....................
สถานศึกษา..........................................................
ตัง้ แต่วนั ที่...... เดือน..........................พ.ศ............
ถึงวัน ที่...........เดือน......................... พ .ศ ...........
4. รวมเวลารับราชการทังหมด................................บ
...................เดือน...............................................วัน

3. ปริมาณงานหน่วยงานการศึกษาบัจชุบนั
จำนวนบุคลากร............................................. คน
จำนวนห้องเรียน.................................
ห้อง
จำนวนบักเรียน.................................
.คน
[I] ปฐมวัย
จำนวน......... คน
0 ระดับชัน ป .1-6
จำนวน
.คน
0 ระดับชัน้ ม.1-3
จำนวน.......... คน
0 ระดับชัน้ ม.4-6
จำนวน.......... คน

หลักฐานประกอบการพิจารณา
0 ล้าเนา ก.พ.?
0 ล้าเนาทะเบียนบ้าน
0 ล้าเนาใบล้ากัญ การสมรส
0 ใบรับ รองแพทย์
01 บัน ทึกประจำวัน ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง
01 วิส ยั ทัศน์ความเป็น ดูน้ า์
□ อน ๆ(ระบุ)..............................................................

4 . บัจา}บันช่วยปฏิบตั ริ าชการที่

ครามเห็น แอำนวยคารสถานศึกษา

ลงชึอ๋
(...........................................................................)
ตำแหน่ง..............................................................

ความเห็นล้อำนวยการล้านักงานเขตพนทีก่ ารศึกษา

ลงชือ่
(............................................................................................... )
ตำแหน่ง..............................................................

ตัง้ แต่วนั ที่.......เดือน...........................พ.ศ............

ขอรับรองว่าชัอบุลถูกต้องและเป็นความจริง
ลงชือ่ ..................................................................................... ผ็ฃอย้าย
วัน..

เคอน

..พ.ศ..

