(สำเนำ)
ประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อรับย้ำย/รับโอน ให้ดำรง
ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร และรับย้ำยให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร)
ในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
………………………………………
ด้วยคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ จะดำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพื่อรับย้ำย/รับโอน มำดำรงตำแหน่ง
ว่ำงในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 7 ตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรเพื่อรับย้ำย/รับโอน ของสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ประกำศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อรับย้ำย/รับโอน
ตำแหน่ งนั กจั ดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร/ชำนำญกำร ตำแหน่งเลขที่ 94041 สังกัด
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสวรรคโลก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครเพื่อรับย้ำย
1. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่งเลขที่ 94363 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลวังน้ำขำว สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
2. ผู้ อำนวยกำรโรงพยำบำลส่ งเสริมสุ ขภำพตำบล (นักวิช ำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบั ติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่งเลขที่ 94390 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนป้อม สำนักงำนสำธำรณสุ ข
อำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย
3. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่ งเลขที่ 94530 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลนำขุนไกร สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
4. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่งเลขที่ 94479 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลหนองอ้อ สำนักงำนสำธำรณสุข
อำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
5. ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุ ขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุ ข ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่ งเลขที่ 94602 สั งกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนไผ่ตะล่อม ตำบลคลองยำง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
6. ผู้ อำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ชำนำญกำร) ตำแหน่ งเลขที่ 94622 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนขอนซุง ตำบลเมืองบำงขลัง
สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2/ข.คุณสมบัติ...
D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

-2ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
1. มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตำมมำตรฐำนกำรกำหนดตำแหน่ง
2. ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็ นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
ค. กำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร
ให้ ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อย้ำย/โอน ยื่นใบขอย้ำย/ใบขอโอน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้ด้วยตนเองที่
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น 2 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 กุมภำพันธ์ 2563 ในวัน
และเวลำรำชกำร
ง. เอกสำรที่ต้องยื่นประกอบกำรรับย้ำย/รับโอน
1. ใบขอย้ ำ ย/ใบขอโอน ที่ ได้ ผ่ ำ นผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำตำมล ำดั บ ชั้ น จำกหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด ของ
ผู้ขอย้ำย/ขอโอน ตัวจริง จำนวน 1 ชุด และสำเนำ
จำนวน 7 ชุด
2. สำเนำ ก.พ. 7
จำนวน 8 ชุด
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 8 ฉบับ
4. สำเนำวุฒิกำรศึกษำ
จำนวน 8 ฉบับ
จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
1. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะคัดเลือกข้ำรำชกำรที่มีควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง ๆ ละ 1 คน
2. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำคัดเลือกโดยวิธีกำร สัมภำษณ์หรือวิธีอื่นใด เพื่อประเมินควำม
เหมำะสมกับตำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรทำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์
ทัศนคติกำรทำงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้ สมัครเข้ำรับ กำรคัดเลือก
เพื่อให้ได้บุคคลที่มเี หมำะสมกับตำแหน่งที่ได้ประกำศรับย้ำย/รับโอน ครั้งนี้
ฉ. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัด เลื อก วัน เวลำและสถำนที่ คั ดเลื อ กเพื่ อ รับ ย้ำย/รับ โอนครั้งนี้ ภำยในวัน ที่ 28 กุม ภำพั น ธ์ 2563
ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย และที่เว็ปไซด์สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
และเว็ปไซด์ http://person.skto.moph.go.th/ หรือโทรสอบถำมที่หมำยเลข 0 5561 0068 ในวันและเวลำ
รำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2563
(ลงชื่อ) ปองพล วรปำณิ
(นำยปองพล วรปำณิ)
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย
ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ

D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

ใบขอย้ าย
เขียนที่………………………………………
วันที่……………….เดือน……………………...พ.ศ. ……..
เรื่ อง ขอย้ายไปรับราชการในตาแหน่งใหม่
เรี ยน …………………………………….
1. ข้าพเจ้า………………………………………………วุฒิ………………………………….
ใบอนุญาต ……………………………………… วุฒิบตั ร………………………………………………………
2. ปั จจุบนั ข้าพเจ้าดารงตาแหน่ง ………………………………………………. ระดับ………
ตาแหน่งเลขที่…………… ส่ วนราชการ ……………………………………………………………….…………
ดารงตาแหน่ งเมื่อวันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. ……… อัตราเงินเดือนปั จจุบนั …………….บาท
ปฏิบตั ิราชการจริ งที่……………………………………………………….……………………………………...
ตั้งแต่วนั ที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ………
ขณะนี้
 อยูใ่ นระหว่างการลาศึกษา / ฝึ กอบรม / หรื อดูงาน หลักสู ตร
ตั้งแต่วนั ที่ ……. เดือน………….. พ.ศ. ……. ถึงวันที่ ……. เดือน……….. พ.ศ. ……..
 ไม่อยูใ่ นระหว่างการลาศึกษา / ฝึ กอบรม / ดูงาน
 อยูใ่ นระหว่างปฏิบตั ิงานชดใช้ทุนหลักสู ตร………………………………………………
ต้องปฏิบตั ิงานชดใช้ทุน …………… ปี ตั้งแต่วนั ที่ ……… เดือน……….. พ.ศ. …….
ถึงวันที่ ……… เดือน………………….... พ.ศ. ……
 ไม่มีขอ้ ผูกพันกับทางราชการ
3. ขอย้ายไปรับราชการในตาแหน่ง ……………………………………….. ระดับ…………..
ส่ วนราชการ………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการขอย้าย ………………………………………...……………………………………………………
และได้แนบหลักฐานประกอบเหตุผลพร้อมนี้ แล้วจานวน …………….. ฉบับ
4. หากปรากฏว่า ตาแหน่ งที่ จะขอย้ายเป็ นระดับที่ ต่ากว่าระดับตาแหน่ งที่ขา้ พเจ้าดารง
ตาแหน่งอยูข่ า้ พเจ้า
 ยินยอมลดระดับ
 ไม่ยนิ ยอมลดระดับ
5. ข้าพเจ้ามี คุ ณสมบัติค รบถ้วนสามารถเลื่ อนขึ้ นดารงตาแหน่ ง ระดับสู งขึ้ นตั้งแต่
วันที่………เดือน………………พ.ศ. ……..
 ไม่ประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย
 มีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
 อยูใ่ นระหว่างประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
 มีความประสงค์ขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่ โดยขอนาผลประเมินวิชาการ
ที่ส่วนราชการเดิมไปขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่ส่วนราชการใหม่
/6…
D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

-26. ในการขอย้ายครั้งนี้ หากทางราชการอนุ ญาตให้ยา้ ยได้ ข้าพเจ้า (ให้ขีดเครื่ องหมาย /
ใน  ที่ตอ้ งการ)
6.1 เงินค่าขนย้ายสิ่ งของส่ วนตัว
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
6.2 เงินค่าพาหนะเดินทาง
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
6.3 เงินค่าเบี้ยเลี้ยง
 ขอเบิก
 ไม่ขอเบิก
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาด้วย จะเป็ นพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………… ผูข้ อย้าย
(…………………………………..)
คารับรองการเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปรับตาแหน่ งใหม่
ตามที่ (นาย , นาง , นางสาว) ………………………………………………………………….
ตาแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………..มี
ความประสงค์ขอย้ายไปดารงตาแหน่งทางจังหวัด…………………………………………. นั้น ได้พิจารณา
 ให้เบิกตามรายการที่ระบุใน 6
 ให้เบิกเฉพาะรายการที่ …………….
 ไม่ให้เบิกทุกรายการที่ระบุใน 6
(ลงชื่อ)…………………………………
(…………………………………..)
………../………………./………….
หมายเหตุ 1. กรณี ขอย้ายติดตามคู่สมรส ให้แนบสาเนาคาสั่งย้ายหรื อหลักฐานการย้ายของคู่สมรส
2. กรณี ขอย้ายกลับภูมิลาเนา ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านภูมิลาเนาเดิม
3. กรณี ขอย้ายเพื่อดูแลบิดา มารดา ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา และกรณี ที่บิดา มารดา
อายุต่ากว่า 65 ปี และมีโรคประจาตัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้แนบใบรับรองจากแพทย์ดว้ ย
4. นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัด ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทัว่ ไป ผูอ้ านวยการกอง หรื อ
หัวหน้าหน่วยราชการบริ หารส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค ที่เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ เป็ นผูใ้ ห้คารับรอง
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับ ตาแหน่ งใหม่ แล้วแต่กรณี

D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

บันทึกประกอบการขอย้ าย / โอน
ข้าพเจ้า……………………………………………ตาแหน่ง…………………………………...
ส่ วนราชการ………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงค์จะขอย้าย / โอน ไปรับราชการที่ ……………………………………………………………...




ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
แต่ ไม่ ประสงค์ จะเลือ่ นระดับก่อนย้าย / โอน
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนโอนไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่




ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งระดับสู งขึ้น ตั้งแต่วนั ที่…………………...
และมีความประสงค์จะเลื่อนระดับก่อนย้าย โดยขอไปปฏิบตั ิราชการก่อน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอไปปฏิบตั ิราชการที่ส่วนราชการใหม่ก่อน เนื่องจากอยูร่ ะหว่าง ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ



ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอย้ายไปรับราชการที่ส่วนราชการใหม่โดยขอนาผลประเมินวิชาการทีส่ ่ วนราชการเดิม
ขอประเมินไปเลือ่ นระดับทีส่ ่ วนราชการใหม่

(ลงชื่อ)…………………………………ผูข้ อย้าย / โอน
วันที่……………………………...

(ลงชื่อ)…………………………………เจ้าหน้าที่งานการเจ้าหน้าที่
วันที่……………………………...

D1-1/ฟอร์ม/ใบขอย้าย(ปรับ)

