
 
 
ท่ี  ศธ  04046/ว 1737                                         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา      

    เชียงราย เขต 4   17  ม.  20  ต.เวียง              
อ.เทิง จ.เชียงราย  57160 

       28  มิถุนายน  2564 

เรื่อง การยื่นคำรองขอยายผูบริหารสถานศึกษา ประจำป 2564 

เรียน   ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ทุกเขต 

อางถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4       จำนวน  1 ชุด 
  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        จำนวน  1 ชุด  
    3. แบบแสดงรายละเอียดตามองคประกอบฯ         จำนวน  1 ชุด 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง สำนักงาน ก.ค.ศ.ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดใหยื่นคำรองขอยายในระหวางวันท่ี 1 – 15 กรกฎาคม  
และใหใชพิจารณายายไดไมเกินวันท่ี 30 มิถุนายน ของปถัดไป นั้น 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต  4  จึงขอความอนุเคราะห          
แจงประชาสัมพันธใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดทานทราบโดยท่ัวกัน หากมีผูประสงคขอยายท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถวน ใหยื่นคำรองขอยายประจำปตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด พรอมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โดยแนบสำเนา ก.พ. 7/ก.ค.ศ.16  (ฉบับปจจุบัน) พรอมเอกสารรายละเอียดตามองคประกอบ            
การประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              
(สิ่งท่ีสงมาดวย 2 และ 3) จำนวน 10 ชุด จัดสงใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
      (นายวิทย  ศรีวะรมย) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  4 
 
                

 
 
 
 
กลุมบริหารงานบุคคล 
กลุมงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
โทร.0 – 5379 – 5431  ตอ  107   
โทรสาร 0-5379-6139 



 
 
 
     

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 
เรื่อง  ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

(ใชประกอบการยื่นคำรองขอยาย ระหวางวันท่ี 1-15 กรกฎาคม 2564) 
**************************************** 

  ดวย ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกำหนด 
ใหผูบริหารสถานศึกษายื่นคำรองขอยายได ในระหวางวันท่ี 1 - 15 กรกฎาคม ของทุกป  

มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่   5/2564  เมื่อวันที่  24   มิถุนายน 2564 อนุมัติให
กำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาที่วาง ในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย จำนวน 39 อัตรา    
ในสัดสวน  20 ตอ 19  โดยนำตำแหนงวางทั้งหมดมาใชในการพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน    
และตองเหลือตำแหนงวางในภาพรวมของจังหวัดเชียงราย เพ่ือใชบรรจุจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกหรือท่ีจะใชสำหรับ
การคัดเลือก จำนวนไมนอยกวา 19  อัตรา   

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงประกาศตำแหนงวางผู บริหาร
สถานศึกษา ท่ีคาดวาจะวางจากการยาย ลาออก และ/หรือการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2564       
(30 กันยายน 2564) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหถือวา คปร.อนุมัติการจัดสรรคืนตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน ดวนท่ีสุดท่ี ศธ 04009/ว 1879  ลงวันท่ี  9 เมษายน  2564  จำนวน  7  อัตรา ดังนี้ 
 

ท่ี โรงเรียน 
เลขท่ีตำแหนง/ 

เลขท่ีเบิกจายตรง 

จำนวน
นักเรียน 
ขอมูล 

25 มิ.ย.64 

ขนาดโรงเรียน 
ตามเกณฑ

ยายฯ 
หมายเหตุ 

1 อนุบาลเชียงของ 1228/0055064 1428 ใหญ เกษียณฯ 64 
2 หนองแรดวิทยา 2437/0055612 158 กลาง เกษียณฯ 64 
3 สันสะลีกวิทยา 6676/0055901 176 กลาง เกษียณฯ 64 
4 หวยกางราษฎรวิทยา 6982/0056019 133 กลาง เกษียณฯ 64 
5 ปอวิทยา 1688/0056177 427 กลาง ลาออกและเกษียณฯ 64 
6 บานหวยหาน 6688/056280 428 กลาง เกษียณฯ 64 
7 ชุมชนบานตาตลาด 2584/0056424 226 กลาง เกษียณฯ 64 

        สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จึงประกาศตำแหนงวางผู บริหาร
สถานศึกษามาเพื่อทราบโดยทั่วกัน เพื่อใหผูที่ประสงคขอยายที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด (นับระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสถานศึกษาปจจุบันถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)  

          /หากมีความประสงค... 

 



- 2 – 

หากมีความประสงคขอยายไปดำรงตำแหนงที่วางดังกลาวหรือตำแหนงท่ีคาดวาจะวาง ใหยื่นคำรอง          
ขอยายไดตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนบเอกสาร
หลักฐานประกอบการพิจารณายายตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา (การยายกรณีปกติ) ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวนอยางละ 10 ชุด 
และใหสงคำรองขอยายถึงตนสังกัด ระหวางวันท่ี  1  -  15 กรกฎาคม  2564  หากพนกำหนดนี้ถือวาไมประสงคขอยาย  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  มิถุนายน  พ.ศ. 2564 

 

  
(นายวิทย  ศรีวะรมย) 

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





















แบบแสดงรายละเอียดตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย 
ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา  

(แนบทายประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประกาศ  ณ วันท่ี  28  มิถุนายน พ.ศ.2564) 
(ผูย่ืนคำรองขอยายใหสงแบบแสดงรายละเอียดตามองคประกอบฯ นี้ ทุกราย) 

********************************************** 
ตอนท่ี  1  ประกอบดวยขอมูลท่ัวไป ประวัติ และเหตุผลในการขอยาย   
ขอมูลท่ัวไป 
ชือ่................................... ...นามสกุล......................................ตำแหนงปจจุบัน..................................................... 
วิทยฐานะ..................................ตำแหนงเลขท่ี...................โรงเรียน....................................................................... 
สังกัด สพป./สพม...........................................เขต...........รับเงินเดือนในอันดับ................ข้ัน..........................บาท 
ขอยายไปดำรงตำแหนง 
1. โรงเรียน........................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงราย เขต ... 
2. โรงเรียน........................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ...              
3. โรงเรียน.......................................................................สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต .... 
4.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประวัติ และเหตุผลในการขอยาย  
     - ประวัติสวนตัว 
     เกิดวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ. .........................รวมอายุตัว..........................ป...................เดือน 
     บรรจุวนัท่ี..............เดือน................................พ.ศ. .........................รวมอายุราชการ..................ป..................เดือน 

     -  ประวัติการศึกษา(ระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดลงตามลำดับ) 
ท่ี                  คุณวุฒิ         สาขา ป พ.ศ.ท่ีไดรับ สถานศึกษา 

     
     
     
     

- ประวัติการฝกอบรม/ดูงาน(เฉพาะหลักสูตรท่ีสำคัญ) 
 ท่ี  วัน เดือน ป                ช่ือหลักสูตรฝกอบรม/ดูงาน สถานท่ี 
    
    
    
    

- ประวัติการรับราชการ (ตั้งแตเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน ระบุเฉพาะท่ีมีการเปล่ียนแปลงตำแหนง) 
  ท่ี  วัน เดือน ป               ตำแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
     
     
     
     



- เหตุผลในการขอยาย 
..........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
ตอนท่ี  2  ขอมูลประกอบการพิจารณาคำรองขอยาย (ตามองคประกอบขอท่ี 1 – 6)  
1. ความรูความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา ( 25 คะแนน) 

   1.1. คุณวุฒิ  ( 5  คะแนน)     
   ปริญญาตรี    
   ป.บัณฑิต    
   ปริญญาโท   
   ปริญญาเอก  
       (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 

    1.2 การไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน หรือวิทยากร ( 5 คะแนน) 
          ระดับ..................... 

1.2.1  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองการเปนคณะกรรมการฯ คือ (เลือกระบุ) 
                         ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร    
                          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………………………………………………. 
          1.2.2  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 2.2.1  คือ .................................................................................... 
                    (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
    1.3 ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา (5 คะแนน)  
          (เขียนบทสรุปผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี ดานความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาตามตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4) 
2. ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา ( 20 คะแนน) 
    2.1 การดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ระยะเวลาการดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาใหนับรวมท้ังตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาและ
ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน...................ป...............เดือน.............วัน(นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564) 
    2.2 การดำรงตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาหรือผูอำนวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาปจจุบัน
(5คะแนน) ระยะเวลาการดำรงตำแหนงในสถานศึกษาในฐานะผูอำนวยการสถานศึกษาหรือรองผูอำนวยการ
สถานศึกษาแลวแตกรณี จำนวน……………ป ……………เดือน……………วัน (นับถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564)      
    2.3 ขนาดสถานศึกษาท่ีขอยายไปดำรงตำแหนง (10 คะแนน) 
............................................................................................................................................................................... 
3. ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน  ( 20 คะแนน ) 
    3.1 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับนักเรียน ( 5 คะแนน) 
          3.1.1 ผลงานท่ีนักเรียนไดรับรางวัลในระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564) 
คือ ระดับ........................................………………………………………………………………………………….……............................. 
          3.1.2  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                       ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
             อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………. 
          3.1.3  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.1.2  คือ .................................................................................... 
                      (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 



      3.2 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( 5 คะแนน) 
          3.2.1 ผลงานและรางวัลท่ีไดรับระดับสูงสุด (ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564)                       
คือ ระดับ.................................................................... 
          3.2.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ.......................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
          3.2.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                      ประกาศนียบัตร   เกียรติบัตร    เกียรติคุณบัตร    โลรางวัล  
            อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………….. 
          3.2.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.2.3  คือ ................................................................................ 
     (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
    3.3 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับสถานศึกษา ( 5 คะแนน) 
           3.3.1 ผลงานและรางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 
2564)คือ ระดับ........................................................................ 
           3.3.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ......................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
           3.3.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                        ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………… 
           3.3.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.3.3  คือ .................................................................................. 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………….……............................. 
                   (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
     3.4 ผลงานและรางวัลท่ีเกิดกับตนเอง (5 คะแนน) 
           3.4.1 ผลงานและรางวัลท่ีตนเองไดรับระดับสูงสุด(ยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564)
คือ ระดับ........................................................................ 
           3.4.2  ชื่อผลงานและปท่ีไดรับ (ระบุ) คือ......................................................................................................... 
      ……………………………………………………………………………………………….......................................................... 
           3.4.3  หลักฐานท่ีหนวยงานออกใหเพ่ือรับรองผลงาน คือ (เลือกระบุ) 
                        ประกาศนียบัตร     เกียรติบัตร      เกียรติคุณบัตร      โลรางวัล  
              อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………… 
           3.4.4  หนวยงานท่ีออกหลักฐานใหตามขอ 3.3.3  คือ .................................................................................. 
                         (ตามเอกสารภาคผนวกหนาท่ี.............................................) 
4. วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษา (15 คะแนน) 
 (เขียนวิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีแสดงใหเห็นถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธและ
นวัตกรรมฯ เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4) 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (10 คะแนน) 
 (เขียนสรุปผลการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ และการนำความรู ความสามารถทักษะท่ีไดจากการพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามตัวชี้วัดท่ีกำหนดยอนหลังไมเกิน 3 ป นับถึง
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 เนื้อหาความยาวไมเกิน 5 หนากระดาษ A4) 
 



6. การประพฤติตน (10 คะแนน) 
    6.1 การรักษาวินัย (5 คะแนน) 
   (โดยนับยอนหลัง  5  ป จนถึงวันแรกของกำหนดใหยื่นคำรองขอยาย 1 กรกฎาคม 2564) ดังนี้  
    ไมเคยถูกดำเนินการทางวินัย     เคยถูกลงโทษทางวินัยลดข้ันเงินเดือนหรือลดเงินเดือน 
    เคยถูกลงโทษภาคทัณฑ   
    เคยถูกลงโทษตัดเงินเดือน 
   6.2 การรักษาจรรยาบรรณ (5 คะแนน) 
   (โดยนับยอนหลัง  5  ป จนถึงวันแรกของกำหนดใหยื่นคำรองขอยาย 1 กรกฎาคม 2564) ดังนี้  
    ไมเคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพ     เคยถูกพักใช หรือเคยถูกเพิกถอน 
    เคยถูกตักเตือน                            ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
    เคยถูกภาคทัณฑ 

            ขอรับรองวาขอมูลท่ีขอรับการประเมินเพ่ือขอยายและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ดังกลาวขางตน        
เปนความจริงทุกประการ 

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

                                                                  (............................................................................)                                                      
                                                                 ตำแหนง.................................................................. 
                                                                 วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ............... 
 
หมายเหตุ   เอกสารประกอบคำรองขอยาย ดังนี้ 

1. คำรองขอยาย 
2. แนบ ก.พ.7   ฉบับท่ีเปนปจจุบนั และรับรองความถูกตองโดยเจาหนาท่ีทะเบียนประวัติ 
3. ใหจัดทำเอกสาร ตอนท่ี 1 -2  (ขอมูลท่ัวไป  ประวัติและเหตุผล  ความรูความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา ประสบการณในการบริหารสถานศึกษา ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในหนาท่ี/คุณภาพการปฏิบัติงาน 
วิสัยทัศนในการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ การประพฤติตน)   จำนวน  10  เลม  
           4. เอกสารภาคผนวก ใหแนบเฉพาะเอกสารสำคัญ  เชน สำเนาวุฒิบัตร คำสั่ง ฯลฯ และใหรับรองสำเนา
ถูกตองทุกแผน 
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