
 

คู่ฉบับ 
ที่ ศธ 04343/2361                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
                     สิงห์บุรี อ่างทอง บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี   

              อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 

         25  พฤศจิกายน  2564 

เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ิมเติม 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

อ้างถึง  หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ที่ ศธ 04043/1015      
          ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564  

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ประกาศต าแหน่งว่าง                                       จ านวน  1  ฉบับ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ประชาสัมพันธ์
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่างและคาดว่าจะว่าง มาเพ่ือทราบ พร้อมแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ ยวกับการย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2564 ไปแล้ว  นั้น  

บัดนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดสัดส่วนการใช้ต าแหน่ง
ว่างเพ่ือรับย้ายเพ่ิมเติม จ านวน 1 ต าแหน่ง รายละเอียดดังประกาศต าแหน่งว่างที่ส่ งมาพร้อมหนังสือนี้  
จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ไว้แล้วแต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างตาม
ประกาศนี้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศนี้ ได้ และส าหรับ  
ผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปด ารง
ต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่าง ให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ ส าหรับเอกสารและ
หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  เช่นเดียวกับผู้ยื่นค าร้องขอย้ายประจ าปี 
โดยให้จัดส่งค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเอกสารประกอบการย้าย
รายละเอียดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 ชุด ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (งดส่ง
ในระบบ i-office กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ภายใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยยึดวันประทับรับค าร้องพร้อมเอกสารประกอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  

                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                                   
 

                     (นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. 036 510648-9 ต่อ 103 
โทรสาร. 036 510692 



 
              
                                                               (ร่าง) 
   

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
เรื่อง  ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลสากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
.......................................... 

  ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นั้น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่  11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ก าหนดสัดส่วนการใช้ต าแหน่ง
ว่างส าหรับการรับย้าย จ านวน 1 ต าแหน่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จึงประกาศ
ต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  
 

ที ่ โรงเรียน จังหวัด 
ต าแหน่ง
เลขที่ 

เลขที่ 
จ่ายตรง 

จ านวน
นักเรียน หมายเหตุ 

 ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา   
1 วิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง 42167 0329597 125   

 

  ทั้งนี้  ผู้ที่ยื่นค าร้องขอย้ายระหว่างวันที่  1 - 15 กรกฎาคม 2564 ไว้แล้ว แต่มิได้ระบุชื่อ
สถานศึกษาที่ว่างตามประกาศนี้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างตามประกาศนี้ได้ 
และส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 แต่มิได้ยื่นค าร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไป
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีต าแหน่งว่างให้ยื่นค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมได้ ส าหรับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เช่นเดียวกับผู้ยื่นค าร้องขอย้าย
ประจ าปี โดยให้จัดส่งค าร้องขอย้ายพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเอกสาร
ประกอบการย้ายรายละเอียดตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 ชุด ส่งถึง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ภายในวันที่ 9  ธันวาคม  2564 ในเวลาราชการไม่เว้น
วันหยุดราชการ ทั้งนี้  ค าร้องขอย้ายเพ่ิมเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย ค าร้องขอย้า ยดังกล่าวเป็นอัน
ยกเลิก  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

 

               (นายพิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์) 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
 
 


