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ท่ี ศธ 04118/1476 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา        

 ยโสธร เขต 2 ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุม

 จังหวัดยโสธร  35140 

                          11    มิถุนายน  2564 

เร่ือง  การยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่ 12  พฤษภาคม  2564  

 2. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนท่ีสุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 

 ลงวันท่ี  31  พฤษภาคม  2564 

สิ่งที่สงมาดวย  แบบคํารองขอยายผูบริหารสถานศึกษา    จํานวน 1 ชุด 

  ตามหนังสือที่อางถึง 1. สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  2564 เปนตนไป และตาม
หนังสือที่อางถึง ๒. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดขนาดสถานศึกษา รายละเอียดตัวชี้วัด 
และคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดใหยื่นคํารองขอยายประจําป ระหวางวันที่ ๑ - ๑๕
กรกฎาคม  ๒๕64 นั้น 

  เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานกําหนด เห็นควรใหผูบริหารสถานศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอยายเพื่อดํารงตําแหนงในสถานศึกษาที่วาง
และท่ีคาดวาจะวาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ยื่นคํารองขอยายประจําป ๒๕๖4 
(กรณีปกติ) ยื่นคํารองขอยาย พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา ระหวางวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  2564 ดังนี้ 
 1. คํารองขอยาย (ตามแบบที่กําหนด)      จํานวน ๒ ชุด 
  เอกสารแนบพรอมคํารองขอยาย ใน ๑ ชุด ประกอบดวย 
  1.1 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (กพ.๗ ที่รับรองสําเนาโดยเจาหนาที่เทานั้น) 
  1.2 สําเนาทะเบียนบาน 
  1.๓ สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ที่ยังไมหมดอายุ 
  ๑.๔ สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาที่สังกัดเดิม 
 ๒. เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย (รูปเลม)  จํานวน ๕ เลม 
(โดยจัดทําสารบัญและเรียงลําดับเอกสารประกอบการพิจารณาตามหัวขอรายละเอียดการประเมินศักยภาพพรอมใส
หมายเลขหนากํากับทุกหนา) 
 ๓. เอกสารประกอบการประเมินวิสัยทศันและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ๕ เลม 

/สําหรับคํารอง... 
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  สําหรับคํารองขอยายใหจัดสง จํานาน ๓ ชุด พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาตามจํานวนที่สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับยายกําหนด โดยสงถึงกลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายโสธร 
เขต ๒ ระหวางวันที่ ๑ - ๑๕ กรกฎาคม  2564 หากพนกําหนดแลว คํารองขอยายจะไมไดรับการพิจารณา 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
โทร. 0-4578-9646 
โทรสาร. 0-4578-9477 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การยายไปสังกัด สํานักบริหารการศึกษาพิเศษ สวนราชการ

     (   ) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

     (   ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอมูลอื่น ๆ ขอยายไปดํารงตําแหนงที่ เหตุผลการขอยาย

1.ผลการปฏิบัติงาน (ระบุ) 1.สถานศึกษา ...............................................................................
2.วุฒิ ป.ตรี  วุฒ.ิ..........วิชาเอก................................ .......................................................................... (1) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................

        ป.โท  วุฒ.ิ...........วิชาเอก.................................. .......................................................................... ............................................................................. ..............................................................................

        ป.เอก วุฒิ..........วิชาเอก.................................... .......................................................................... ............................................................................. ..............................................................................

.......................................................................... (2) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................

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

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

.......................................................................... (3) โรงเรียน........................................................ ..............................................................................

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

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

.......................................................................... 2.ถาไมไดตามระบุ ..............................................................................

.......................................................................... ................(1) ขอระงับการยาย ..............................................................................

.......................................................................... ................(2) หนวยงานการศึกษาใดก็ไดใน ..............................................................................

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

2.การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ กรณีไดรับพิจารณาใหยายตาม ขอ 1 ..............................................................................

   เคยถูกลงโทษทางวินัย และขอ 2 (2) แลว จะไมขอระงับหรือ ..............................................................................
ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน เปลี่ยนแปลงไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ..............................................................................

เคยถูกพิจารณาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู/ หมายเหตุ ..............................................................................

ผูบริหารสถานศึกษา 1.ระบุชื่อสถานศึกษาไดไมเกิน 3 แหงเทานั้น ..............................................................................
ตักเตือน            ภาคทัณฑ 2.การยายไปสังกัด สพท.ใหระบุสถานศึกษาได ..............................................................................

พักใชใบอนุญาต   เพิกถอนใบอนุญาต    เพียงจังหวัดเดียว ..............................................................................

แบบคํารองขอยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
ยื่นคํารองขอยาย 1 - 15  กรกฎาคม  พ.ศ. ..................

เขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................................

     (  ) ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

     (  ) ตางเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อ - สกุล...................................................ตําแหนง........................................วิทยฐานะ...........................

หนวยงานทางการศึกษา โรงเรียน.......................................................สพป./สพม....................................

รับเงินเดือนอันดับ...............ขั้น...................บาท (ปงบประมาณ.................) เบอรโทร.............................

ขอยายกรณี      (   )  ปกติ

                     (   ) พิเศษ  กรณ.ี.............................................................................................................

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

ประวัติสวนตัว

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

1.เกิดวันที.่........เดือน.......................พ.ศ.................

3.ความรูความสามารถในการพัฒนาสถานศึกษา

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

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

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

4.ประสบการณ...........................................................
...................................................................................

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

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

5.คูสมรสชื่อ...............................................................

อาชีพ...........................................................................

สถานที่ทํางาน.............................................................

ตําบล...........................................................................

จังหวัด.........................................................................

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

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

อําเภอ..........................................................................



3.ปริมาณงานหนวยงานการศึกษาปจจุบัน ขอยายสับเปลี่ยนกับ (กรณีสับเปลี่ยน) ความเห็นผูบังคับบัญชา

   จํานวนบุคลากร..........................................คน นาย/นาง/นางสาว.............................................. ...............................................................................

   จํานวนหองเรียน.......................................หอง ตําแหนง.............................................................. ...............................................................................

   จํานวนนักเรียน..........................................คน ตําแหนงเลขที.่.........................อันดับ.................. ...............................................................................
     ปฐมวัย                   จํานวน............คน ขั้น............................................บาท ...............................................................................
     ระดับ ป.1-6            จํานวน............คน หนวยงานการศึกษา ............................................ ...............................................................................
     ระดับ ม.1-3            จํานวน............คน ............................................................................. ...............................................................................
     ระดับ ม.4-6            จํานวน............คน สังกัด.................................................................... ...............................................................................

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

4.ปจจุบันชวยปฏิบัติราชการที่ หลักฐานประกอบการพิจารณา       (................................................................)

......................................................................... สําเนา ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 ตําแหนง.................................................................

......................................................................... สําเนาทะเบียนบาน

......................................................................... สําเนาใบสําคัญการสมรส ...............................................................................

 ใบรับรองแพทย ...............................................................................

ตั้งแตวันที่..........เดือน......................พ.ศ............ บันทึกประจําวัน ตํารวจ/ฝายปกครอง ...............................................................................
บันทึกขอตกลงของผูขอยายสับเปลี่ยนทุกคน ...............................................................................
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษา ...............................................................................
อื่น ๆ (ระบุ)................................................... ...............................................................................

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

...........................................................................     (...........................................................)

........................................................................... ตําแหนง................................................................

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

หมายเหตุ   ใหปรับแบบคํารองขอยายไดตามความเหมาะสมและจําเปน ขอรับรองวาขอมูลถูกตองและเปนความจริง

(ลงชื่อ)................................................................ผูขอยาย

(..............................................................)

ตําแหนง............................................................................

                                                                                                                     วันที่..................เดือน...............................พ.ศ. .............................

2.ปจจุบันดํารงตําแหนง...........................................

ประวัติการรับราชการ

1.เริ่มรับราชการตําแหนง.........................................

   สังกัด......................................................................

   ตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ.............

   อําเภอ.....................................................................

   จังหวัด....................................................................

   ตําบล......................................................................

7.ที่อยูเมื่อไดรับยายแลว

   บานเลขที.่............................หมูที่...........................
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6.ที่อยูปจจุบัน  บานลขที่..........................................

   หมูที่...............ตําบล...............................................

   อําเภอ.....................................................................

   จังหวัด....................................................................

   ถึงวันที่...............เดือน........................พ.ศ.............

4.รวมเวลารับราชการทั้งหมด .....ป......เดือน......วัน

   สังกัด......................................................................

   ตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ.............

3.เคยลาศึกษาตอ(ครั้งสุดทาย)

   ระดับ (   )  ป.ตรี    (   ) ป.โท   (   ) ป.เอก

   สถานศึกษา...........................................................

   ตั้งแตวันที่...........เดือน........................พ.ศ............


