
 
 

 
 
ที่ ศธ 04028/ ว3522                                                ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                                                                      ขอนแก่น  เขต  4 ถนนมิตรภาพ                 
                                                                                      อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 40310             

                  23  ธันวาคม   2565 

เรื่อง     ประกาศต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 

เรียน    ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษา....... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564               จ านวน 1 ฉบับ 
                  2. หนังสอืส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ดว่นทีส่ดุ ที่ ศธ 04009/ว 3246 ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2565 จ านวน 1 ฉบับ 
                         3. หนังสือส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ศธ 0261 (พิเศษ)/183 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564     จ านวน 1  ชุด 
                  4. แบบค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา                                     จ านวน  1  ชุด 
                  5. ค าชี้แจงการจัดส่งเอกสารการขอย้าย                                                               จ านวน  1  ชุด  
                  6. ประกาศต าแหน่งว่างขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)     จ านวน  1  ชดุ 

 ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตาม
หนังสือที่ส่งมาด้วย 1 กรณีหากมีต าแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาด าเนินการก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่าง แล้วให้ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 15 วัน และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2564 มีมติก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ที่ใช้รับย้ายและบรรจุจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พิจารณาแล้วจึงประชาสัมพันธ์สถานศึกษาที่มี
ต าแหน่งว่าง เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี พ.ศ.2564ไว้แล้วแต่มิได้ระบุชื่อ
สถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นค าร้องขอย้ายไปด ารงต าแหน่งใหม่ในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นค า
ร้องขอย้ายไว้เดิมหากมีคุณสมบัติและประสงค์ยื่นขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่าง  พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ส่งถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ใน
ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2566 หากพ้นก าหนดนี้จะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย  

 อนึ่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนที่ขอย้ายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น ขอระงับค าร้องขอย้าย  ทั้งนี้หากค าร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ ให้ถือว่าค าร้องขอย้ายนั้นเป็นอันยกเลิก  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน                              

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

 

 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 โทร.  043-441972 
โทรสาร  043-441913 



 
 
 
 

ค าช้ีแจงการจัดส่งเอกสารการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 

(แนบทา้ยหนังสอืส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ ศธ 04028/ว3522   ลว. 23 ธันวาคม  2565) 
 

1. แบบค าร้องขอย้ายประกอบด้วย 
1.1  แบบค าร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามแบบที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  กรณีย้ายภายใน สพป.  

 ขอนแก่น เขต 4 จ านวน 2 ชุด (* กรณียา้ยไปตา่งเขตพืน้ จ านวน  3  ชุด) 
1.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษา กรณีย้ายภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 4 จ านวน 2 ชุด             

 (* กรณียา้ยไปตา่งเขตพื้น จ านวน  3  ชุด) 
1.3  ส าเนา ก.พ.7 ที่ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และรับรองส าเนาถูกต้องโดยมีเจ้าหน้าที่งานทะเบียน 

 ประวัติ ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง  กรณียา้ยภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 4   จ านวน 2 ชุด                    
 (* กรณียา้ยไปตา่งเขตพื้น จ านวน  3  ชุด) 

1.4  ส าเนาทะเบียนบา้น กรณีย้ายภายใน สพป.ขอนแก่น เขต 4 จ านวน 2 ชุด   
 (* กรณียา้ยไปตา่งเขตพื้น จ านวน  3  ชุด) 

เอกสาร 1.1 - 1.4 เย็บมุมรวมกัน     
2. เอกสารประกอบการให้คะแนนตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ต าแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (การยา้ยกรณีปกต)ิ ประจ าปี พ.ศ.2565 (เพิ่มเติม) โดยให้จัดเรียงเอกสาร
ให้ครบทุกองค์ประกอบพร้อมระบุเลขหนา้ดว้ย และต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  ของเอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับ/แผน่ จ านวน 10 
เล่ม 

    เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาย้ายตามองค์ประกอบ และตัวชี้วัด ต้องเป็น
เอกสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเองจริง และให้รับรองส าเนาถูกต้อง ทั้งนี้หากตรวจสอบข้อเท็จจริง
ภายหลังปรากฏเอกสารเป็นเท็จ จะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 

3. แผ่น CD จ านวน 1 แผ่น (ผลงานตามเกณฑ์การประเมินศักยภาพ ตามองค์ประกอบการยา้ย) 
4. ให้จัดส่งค าร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบ  ถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4                   

ในระหว่างวันที่ 6 -12 มกราคม 2566 หากพ้นก าหนดนี้จะถือวา่ไม่ประสงค์ขอยา้ย 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
เรื่อง  ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 
……………………………………… 

 

 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในข้อ 7.1.5 หากมีต าแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากการ
พิจารณาย้ายเสร็จสิ้นแล้ว และ กศจ.ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เห็นชอบการ
ก าหนดสัดส่วนของต าแหน่งว่าง ที่จะใช้ส าหรับการรับย้ายและที่ใช้ส าหรับบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก แล้วให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศต าแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  15  วัน เพื่อให้ ผู้
ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 แต่มิได้ยื่นค าร้องขอย้าย
ไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นค าร้อง
ขอย้ายเพิ่มเติมได้โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่  15 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ค าร้อง
ขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย ค าร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4  
จึงประกาศต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาวา่ง จ านวน 10  อัตรา ดังนี ้
 
 
 
 

ที ่ ต าแหน่ง โรงเรียน อ าเภอ ต าแหน่งเลขที่ 
จ านวน
นักเรียน 

หมาย
เหตุ 

1 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหนองกุงขี้ควง น้ าพอง 3038 49   

2 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านท่ากระเสริม น้ าพอง 3206 95   

3 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านทุ่งโป่ง อุบลรัตน์ 8804 84   

4 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านบ่อใหญ่ ซ าสูง 6789 46   

5 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านโนนเชือก น้ าพอง 2884 46   
6 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านนาฝายเหนือ น้ าพอง 3031 48   

7 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านกุดเชียงมี อุบลรัตน์ 8924 68 
 8 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านห้วยยาง อุบลรัตน์ 6982 47   

9 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านหลุบเลา ซ าสูง 6723 46   

10 ผู้อ านวยการโรงเรียน บ้านสวา่งซ าโอง ซ าสูง 6716 76   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ทั้งนี้...... 
 

 
 
 

 
 
 



 
-2- 

 
  ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายเพื่อไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่วา่งตามประกาศ และ ภายหลังจากท่ี
พิจารณายา้ยแล้วจะน าต าแหน่งว่าง จ านวน 5 อัตรา ตามสัดส่วน จะน าต าแหน่งว่างไปบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับ
คัดเลือก โดยให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นค าร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ในระหว่างวันที่  6 - 12  มกราคม 2566 หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย 
 

                ประกาศ    ณ   วันที่  23 ธันวาคม 2565 


