
 
 
 
 
 
 
ที่ ศธ 04290/ว3957     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
       กรุงเทพมหานคร เขต 1  
                                                  40  บางแวก 69  แขวงบางแวก 
       เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160 

                3   พฤศจิกายน   2564 

เรื่อง  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2564 (เพ่ิมเติม) 

เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 1 ชุด
      เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเติม)  

2. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  จำนวน 1 ชุด 
    ที่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564     
3. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7     จำนวน 1 ชุด 
    ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  มีตำแหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานบริหารสถานศึกษาว่าง  รายละเอียดตามประกาศ ฯ ที่ส่งมาพร้อมกันน้ี 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้
ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลัง ให้ยื่นคำร้องขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้  รวมทั้งผู้ที่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง           
ในสถานศึกษาที ่ว่าง และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ให้ยื ่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
  1. คำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด    จำนวน  2  ชุด 
  2. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่เป็นปัจจุบัน   จำนวน  2  ชุด 
      (โดยมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนารายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  2  ชุด 
  5. เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ  จำนวน  8  ชุด 
  6. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน  1  ชุด 
 
 
         /โดยให้ส่งเอกสาร 
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โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 6 ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร                
เขต 1   40  ซอยบางแวก 69  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร ๑๐160  ภายในวันที่                 
19  พฤศจิกายน  2564  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ     
           

                                                                                                                          
                                                     (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. ๐๒-๔๑๐-๒๐๔๔ ต่อ  404 (นันทพร พัฒน์วิชัยโชติ) 
 
 



 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

เรื่อง  ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิม่เติม) 
 
  ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7  ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการย้าย หน้า 7 ข้อ 7.1.5 กรณีมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไป
ต่างจังหวัด ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) เมื่อการย้ายตามข้อ ๗.๑.๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบ        
โดยทั่วกันโดยวิธีปิดประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศ
ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
แล้วจึงดำเนินการ ตามข้อ ๗.๑.๑ - ข้อ ๗.1.๓ และหากมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนที ่ใช้รับย้ายเหลืออยู่               
ก็ให้ดำเนินการตามข้อ ๗.๑.๔ ต่อไป 
  ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่าง
ภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ 
  สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓0 กันยายน ของปีที่ประกาศให้ยื่นคำร้องขอย้าย
ประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง
และสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบ   
การพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม เช่นเดียวกัน ทั้งนี้คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติให้ย้าย คำร้องขอย้ายดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จึงประกาศตำแหน่งว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ดังนี ้
  1) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 

ที ่ โรงเรียน เขต ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
สถานศึกษา 

1 มัธยมวัดดาวคนอง ธนบุร ี 13582 331 กลาง 
2 มักกะสันพิทยา ราชเทวี 12461 225 กลาง 

  1) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง 

ที ่ โรงเรียน เขต ตำแหน่ง
เลขที ่

จำนวน
นักเรียน 

ขนาด
สถานศึกษา 

1 ศกึษานาร ี ธนบุร ี 8450 3,286 ใหญ่พิเศษ 
2 รตันโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน บางขุนเทียน 14102 3,361 ใหญ่พิเศษ 
2 บางปะกอกวิทยาคม ราษฎร์บูรณะ 7356 2,974 ใหญ่พิเศษ 

 
/ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ขอย้าย... 
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  ทั้งนี ้ ให้ผู ้ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว ยื ่นคำร้องขอย้าย     
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามองค์ประกอบการพิจารณาย้ายผู ้บริหารสถานศึกษา         
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ด่วนที ่สุด  ที ่ ศธ 04009/ว 2480 ลงวันที่         
31 พฤษภาคม 2564 ดังนี ้
  1. คำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด    จำนวน  2  ชุด 
  2. สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ที่เป็นปัจจุบัน   จำนวน  2  ชุด 
      (โดยมีเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติรับรองสำเนาถูกต้อง) 
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน  1  ฉบับ 
  4. สำเนารายงานการประชุมความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน  2  ชุด 
  5. เอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพฯ  จำนวน  8  ชุด 
  6. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่อนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน  1  ชุด 
โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 - 6 ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
40  ซอยบางแวก 69  แขวงบางแวก  เขตภาษีเจร ิญ  กร ุงเทพมหานคร ๑๐160  ภายในว ันที่                         
19  พฤศจิกายน  2564  หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  3  พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 
 

                                                          
                                                     (นายนิยม  ไผ่โสภา) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


