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(ส ำเนำ) 
ประกำศคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือรับย้ำย/รับโอน ให้ด ำรง 
ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร และรับย้ำยให้ด ำรง 

ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร) 
 ในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 

……………………………………… 
 

  ด้วยคณะกรรมกำรคัดเลือกบุคคลฯ จะด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรเพ่ือรับย้ำย/รับโอน มำด ำรงต ำแหน่ง
ว่ำงในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย จ ำนวน 7 ต ำแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ข้ำรำชกำรเพ่ือรับย้ำย/รับโอน ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข จึงได้ประกำศรับสมัครคัดเลือก  โดยมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
ก. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
  รับสมัครเพื่อรับย้ำย/รับโอน 
  ต ำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป  ระดับปฏิบัติกำร/ช ำนำญกำร  ต ำแหน่งเลขที่ 94041  สังกัด  
กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป โรงพยำบำลสวรรคโลก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
  รับสมัครเพื่อรับย้ำย 

1. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94363  สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลวังน้ ำขำว ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย 

2. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94390 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนป้อม ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอคีรีมำศ จังหวัดสุโขทัย 

3. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94530 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลนำขุนไกร ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุโขทัย 

4. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94479  สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองอ้อ ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 

5. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94602 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนไผ่ตะล่อม ต ำบลคลองยำง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

6. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (นักวิชำกำรสำธำรณสุข ระดับปฏิบัติกำร/
ช ำนำญกำร) ต ำแหน่งเลขที่ 94622 สังกัด โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนขอนซุง ต ำบลเมืองบำงขลัง 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 
 

2/ข.คุณสมบัติ... 



D1-1/ฟอร์ม/ใบขอยา้ย(ปรับ) 

 
 

- 2 - 
 

 

ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  1. มีคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตำมมำตรฐำนกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
  2. ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดเห็นว่ำเหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

ค. ก ำหนดกำรและวิธีกำรรับสมัคร 
  ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือย้ำย/โอน ยื่นใบขอย้ำย/ใบขอโอน และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ได้ด้วยตนเองที่              
กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ชั้น 2  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 17 - 24  กุมภำพันธ์ 2563 ในวัน
และเวลำรำชกำร 
 

ง. เอกสำรที่ต้องยื่นประกอบกำรรับย้ำย/รับโอน 
  1. ใบขอย้ำย/ใบขอโอน ที่ได้ผ่ำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของ               
ผู้ขอย้ำย/ขอโอน   ตัวจริง  จ ำนวน  1 ชุด  และส ำเนำ   จ ำนวน    7  ชุด   
  2. ส ำเนำ ก.พ. 7    จ ำนวน    8  ชุด 
  3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  จ ำนวน    8   ฉบับ 
  4. ส ำเนำวุฒิกำรศึกษำ   จ ำนวน    8   ฉบับ 
   

จ. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 
  1. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะคัดเลือกข้ำรำชกำรที่มีควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ๆ ละ 1 คน 
  2. คณะกรรมกำรคัดเลือกฯ จะพิจำรณำคัดเลือกโดยวิธีกำร สัมภำษณ์หรือวิธีอ่ืนใด เพ่ือประเมินควำม
เหมำะสมกับต ำแหน่งจำกประวัติส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย อำรมณ์ 
ทัศนคติกำรท ำงำน ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ บุคลิกภำพและพฤติกรรมของผู้สมัครเข้ำรับ กำรคัดเลือก 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มเีหมำะสมกับต ำแหน่งที่ได้ประกำศรับย้ำย/รับโอน ครั้งนี้  
 

ฉ. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก หลักเกณฑ์และ
วิธีกำรคัดเลือก วันเวลำและสถำนที่คัดเลือกเพ่ือรับย้ำย/รับโอนครั้งนี้  ภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์  2563                 
ณ บอร์ดประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย และที่เว็ปไซด์ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุโขทัย 
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 

 

http://person.skto.moph.go.th/%20หรือ
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ใบขอย้าย 

                                        เขียนท่ี……………………………………… 
      วนัท่ี……………….เดือน……………………...พ.ศ. …….. 
เร่ือง ขอยา้ยไปรับราชการในต าแหน่งใหม่ 
เรียน …………………………………….  

1. ขา้พเจา้………………………………………………วฒิุ…………………………………. 
ใบอนุญาต ………………………………………  วฒิุบตัร……………………………………………………… 
  2.  ปัจจุบนัขา้พเจา้ด ารงต าแหน่ง ……………………………………………….  ระดบั……… 
ต าแหน่งเลขท่ี……………  ส่วนราชการ ……………………………………………………………….………… 
ด ารงต าแหน่งเม่ือวนัท่ี ………  เดือน ………………..  พ.ศ.  ………  อตัราเงินเดือนปัจจุบนั …………….บาท    
ปฏิบติัราชการจริงท่ี……………………………………………………….……………………………………... 
ตั้งแต่วนัท่ี …………  เดือน …………………  พ.ศ.  ……… 
ขณะน้ี    อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา / ฝึกอบรม / หรือดูงาน หลกัสูตร    
           ตั้งแต่วนัท่ี ……. เดือน………….. พ.ศ. …….  ถึงวนัท่ี …….  เดือน……….. พ.ศ. …….. 
                       ไม่อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา / ฝึกอบรม / ดูงาน 

  อยูใ่นระหวา่งปฏิบติังานชดใชทุ้นหลกัสูตร……………………………………………… 
ตอ้งปฏิบติังานชดใชทุ้น …………… ปี  ตั้งแต่วนัท่ี ………  เดือน………..  พ.ศ. …….     
ถึงวนัท่ี ………  เดือน…………………....  พ.ศ. ……   

  ไม่มีขอ้ผกูพนักบัทางราชการ 
  3.  ขอยา้ยไปรับราชการในต าแหน่ง ………………………………………..  ระดบั…………..
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการขอยา้ย ………………………………………...……………………………………………………  
และไดแ้นบหลกัฐานประกอบเหตุผลพร้อมน้ีแลว้จ านวน ……………..  ฉบบั 

4.  หากปรากฏว่า  ต าแหน่งท่ีจะขอยา้ยเป็นระดบัท่ีต ่ากว่าระดบัต าแหน่งท่ีขา้พเจา้ด ารง
ต าแหน่งอยูข่า้พเจา้      
    ยนิยอมลดระดบั    ไม่ยนิยอมลดระดบั 

5.  ขา้พเจ้ามีคุณสมบติัครบถ้วนสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึนตั้งแต่ 
วนัท่ี………เดือน………………พ.ศ. …….. 

  ไม่ประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนยา้ย 
  มีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนยา้ย  โดยขอไปปฏิบติัราชการก่อน 
  อยูใ่นระหวา่งประเมินผลงานทางวชิาการ โดยขอไปปฏิบติัราชการก่อน 
  มีความประสงคข์อยา้ยไปรับราชการท่ีส่วนราชการใหม่  โดยขอน าผลประเมินวิชาการ 

          ท่ีส่วนราชการเดิมไปขอประเมินเพื่อเล่ือนระดบัท่ีส่วนราชการใหม่ 
/6… 
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  6.  ในการขอยา้ยคร้ังน้ีหากทางราชการอนุญาตให้ยา้ยได ้ ขา้พเจา้ (ให้ขีดเคร่ืองหมาย  /  
ใน          ท่ีตอ้งการ) 
   6.1  เงินค่าขนยา้ยส่ิงของส่วนตวั    ขอเบิก    ไม่ขอเบิก 
  6.2  เงินค่าพาหนะเดินทาง    ขอเบิก    ไม่ขอเบิก  
 6.3  เงินค่าเบ้ียเล้ียง        ขอเบิก    ไม่ขอเบิก 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดว้ย  จะเป็นพระคุณ   

             ขอแสดงความนบัถือ  

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

ค ารับรองการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ 

  ตามท่ี  (นาย , นาง , นางสาว)  ………………………………………………………………….
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………………..มี
ความประสงคข์อยา้ยไปด ารงต าแหน่งทางจงัหวดั…………………………………………. นั้น  ไดพ้ิจารณา  
            ใหเ้บิกตามรายการท่ีระบุใน  6 
    ใหเ้บิกเฉพาะรายการท่ี ……………. 
    ไม่ใหเ้บิกทุกรายการท่ีระบุใน 6 

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

หมายเหตุ  1.  กรณีขอยา้ยติดตามคู่สมรส ใหแ้นบส าเนาค าสั่งยา้ยหรือหลกัฐานการยา้ยของคู่สมรส 
    2.  กรณีขอยา้ยกลบัภูมิล าเนา  ใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นภูมิล าเนาเดิม 
    3.  กรณีขอยา้ยเพื่อดูแลบิดา มารดา ให้แนบส าเนาทะเบียนบา้นของบิดา  มารดา และกรณีท่ีบิดา  มารดา      

                      อายตุ  ่ากวา่  65  ปี และมีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด ใหแ้นบใบรับรองจากแพทยด์ว้ย 
   4.  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลศูนย ์/ โรงพยาบาลทัว่ไป  ผูอ้  านวยการกอง  หรือ  

                        หวัหนา้หน่วยราชการบริหารส่วนกลางท่ีตั้งอยูใ่นส่วนภูมิภาค ท่ีเทียบไดไ้ม่ต ่ากวา่น้ีเป็นผูใ้หค้  ารับรอง       
                        เบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรับ  ต าแหน่งใหม่  แลว้แต่กรณี 

                                                               
 

 



D1-1/ฟอร์ม/ใบขอยา้ย(ปรับ) 

 
บันทกึประกอบการขอย้าย / โอน 

  ขา้พเจา้……………………………………………ต าแหน่ง…………………………………... 
ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………  
มีความประสงคจ์ะขอยา้ย  /  โอน  ไปรับราชการท่ี  ……………………………………………………………... 

     ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………………... 
แต่ไม่ประสงค์จะเลือ่นระดับก่อนย้าย / โอน 

     ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………………... 

             และมีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนโอนไปรับราชการท่ีส่วนราชการใหม่ 

     ขา้พเจา้มีคุณสมบติัครบถว้นสามารถเล่ือนข้ึนด ารงต าแหน่งระดบัสูงข้ึน  ตั้งแต่วนัท่ี…………………... 
             และมีความประสงคจ์ะเล่ือนระดบัก่อนยา้ย  โดยขอไปปฏิบติัราชการก่อน 

    ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอไปปฏิบติัราชการท่ีส่วนราชการใหม่ก่อน  เน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง ประเมินผลงาน  
            ทางวชิาการ 

    ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอยา้ยไปรับราชการท่ีส่วนราชการใหม่โดยขอน าผลประเมินวชิาการทีส่่วนราชการเดิม
ขอประเมินไปเลือ่นระดับทีส่่วนราชการใหม่ 

 

 

                                                                        (ลงช่ือ)…………………………………ผูข้อยา้ย / โอน 
                   วนัท่ี……………………………... 

 

                                                                         (ลงช่ือ)…………………………………เจา้หนา้ท่ีงานการเจา้หนา้ท่ี 

          วนัท่ี……………………………... 


