ที่ ศธ ๐๔๑๕๖/ว 1969

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒
อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๑๐
31 กรกฎาคม ๒๕63

เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา ประจําป พ.ศ. ๒๕63
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต
อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว 6 ลงวันที่ ๒2 เมษายน ๒๕63
2. สําเนาหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐4008/ว 3564
ลงวันที่ 1 กรกฎาคม ๒๕63
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อสถานศึกษาที่มีตําแหนงวางและคาดวาจะวาง จํานวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง (1) ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใหใชบังคับกับทุกสวนราชการ สําหรับการยายประจําป พ.ศ.2563 ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม
2563 เปนตนไป และตามหนังสือที่อางถึง (2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขนาดสถานศึกษา
รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยายตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การยายกรณีปกติ) ประจําป พ.ศ. 2563
โดยใหผูประสงคขอยายสงคํารองขอยายประจําป ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กําหนด พรอมความเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ ในระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม นั้น
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จึงขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธ
ใหผูบริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการยายกรณีปกติและประสงคขอยายไปดํารง
ตําแหนงโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ยื่นคํารองขอยายประจําป พ.ศ.
๒๕63 ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕63 และสงเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. สงคํารองขอยาย พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา, สําเนา ก.พ.๗ หรือ ก.ค.ศ.16 ที่เปน
ปจจุบันและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบลงนามรับรองความถูกตองแลว พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด
๒. สงเอกสารในการประเมินศักยภาพตามรายละเอียดตัวชี้วัด จัดทําเปนรูปเลม จํานวน 5 ชุด
ทั้งนี้ ขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงเอกสารหลักฐานดังกลาวใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตามกรอบระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กําหนด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หากพนกําหนด
ดังกลาวขอไมพิจารณารับคํารองขอยาย และขอใหแจงผูประสงคขอยายไดพิจารณาอยางรอบคอบกอนยื่นคํารอง
ขอยายหากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ไดรับคํารองขอยายแลวไมประสงคใหมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธใหทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายสมเกียรติ ชิดไธสง)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

กลุมบริหารงานบุคคล
โทร. ๐ – ๓๖35 - 8612 - 6
โทรสาร ๐ – 3635 – 861๙

บัญชีตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ที่วางและคาดวาจะวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ประจําป พ.ศ. 2563
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โรงเรียน

อําเภอ

ตําแหนง

ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่วาง
วัดบุรีการาม
แกงคอย ผูอํานวยการสถานศึกษา
แกงคอย ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดบอโศรก
วัดศรัทธาเรืองศรี
แกงคอย ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานคลองหา(ราษฎรบํารุง) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดหนองโรง
หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดกุมหัก(อินทโชติประสิทธิ์) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดสมานมิตรมงคล
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดบานดอน
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดเขาแกวมุขดาราม
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา
วัดสหกรณรังสรรค
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานหัวถนน
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานคลองไทร
มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานซับกระดาน
มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานหนองตอตะเคียน
มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานคลองมวงเหนือ
มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา
บานทาฤทธิ์
วังมวง ผูอํานวยการสถานศึกษา
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา ที่จะเกษียณฯ ป 2563
วัดเตาปูน
แกงคอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

จํานวน
เลขที่ อันดับ เงินเดือน (ระดับชั้น) นักเรียน

ตําแหนง

การจัดการศึกษา

(20 ก.ค..63)

850
748
597
2973
3008
2923
3021

2177
2231
2136
2332
2304
1705
1848
1810
1778
2015

คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.3
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.3
คศ.3

58,390
58,390
58,390
58,390
58,390
58,390
48,340
58,390
58,390
57,230
69,040
58,390
58,390
58,390
69,040
58,390
58,390

อ.1 - ป.6 81
อ.1 - ป.6 71
อ.1 - ป.6 66
อ.1 - ป.6 74
อ.1 - ป.6 99
อ.1 - ป.6 118
อ.1 - ป.6 61
อ.1 - ป.6 45
อ.1 - ป.6 162
อ.1 - ป.6 58
อ.1 - ป.6 68
อ.1 - ป.6 70
อ.1 - ป.6 60
อ.1 - ป.6 46
อ.1 - ป.6 72
อ.1 - ป.6 84
อ.1 - ป.6 55

๑๘
777 คศ.3 58,390 อ.1 - ม.3 267
๑๙ วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา 2616 คศ.3 (4) 69,040 อ.1 - ป.6 129
๒๐ วัดหวยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา 2843 คศ.3 (4) 67,630 อ.1 - ป.6 214
๒๑ วัดรองแซง(กุลไพศาลวิทยา) หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา 2718 คศ.3 (4) 69,040 อ.1 - ป.6 325
๒๒ วัดหวยทองหลาง
หนองแค ผูอํานวยการสถานศึกษา 2899 คศ.3 (4) 69,040 อ.1 - ป.6 53
๒๓ ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎรประดิษฐ) วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา 2201 คศ.3 (4) 63,260 อ.1 - ป.6 166
๒๔ บานบางกง
วิหารแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา 2290 คศ.3 (4) 69,040 อ.1 - ป.6 295
๒๕ นิคมสรางตนเองเลี้ยงโคนม มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา 1925 คศ.3 (4) 69,040 อ.1 - ป.6 161
๒๖ บานโปงไทร
มวกเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา 1829 คศ.3 (4) 61,680 อ.1 - ม.3 242
ตําแหนง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่จะเกษียณฯ ป 2563
๑ ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห ๑ แกงคอย รองผูอํานวยการสถานศึกษา 2161 คศ.3 (4) 67,540 อ.1 - ม.3 648

หมายเหตุ

