
ประกาศคณะกรรมการคึกบาธีการจังหวัดสงขลา 
เร่ือง รับสมัครเปล่ียนตำแหน่ง ยาย และโอนช้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบา

และการย้ายชา้ราชการพลเรือนสามญั มาบรรจุและแต์งต้ังให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร 
ทางการคกึบาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการคึกบา

ดว้ยคณะกรรมการคกึบาธิการจงัหวดัสงขลา ในการประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๔ 
มถินุายน ๒๕๖๓ อนมตัเปลีย่นแปลงมดใหน้ำตำแหนง่วา่งทีม่อิตัราเงนิเดอนชา้ราชการครแูละบคุลากร 
ทางการคกึบาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) มาใชใ้นการเปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย และรบัโอนชา้ราชการครแูละ 
บคุลากรหางการคกึบา และการยา้ยชา้ราชการพลเรอืนสามญั โปบรรจุและแตงํต้ังใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการคกึบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารคกึบาประถมคกึบาสงขลา เขต ๑, 
เขต ๒, เขต ๓ และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการคึกบามัธยมคึกบา เขต ๑๖ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ แหง่พระราชนญัญติ้ระเบยีบชา้ราชการครู 
และบคุลากรทางการคกึบา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตม คำสัง่หวัหนา้คณะรักบาความสงบแหง่ชาต ิ
ท่ี ๑๙/๒๕๖0 ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖0 ประกอบกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย และโอน 
ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึบา มาบรรจแุละแตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการคกึบาอืน่ 
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒๐๖.๕/ว ๓0  ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖0 
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมบายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ. 
ท่ี นร 0 ๗0 ๘/ว ๙ ลงวันท่ี ๑๒ พฤบภาคม ๒๕๓๕ หนงัสอืสำนกังาน ก.พ. ท่ี นร ๑ 0 0 ๖ /ว ๓๔ ลงวันท่ี 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ท่ี บร ๑0 0 ๖ /ว ๑๗ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สำนักงาน ก.พ. ท่ี บร ๑0 0 ๖ /ว ๑0  
ลงวันท่ี ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑0  พฤบภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศตำแหนง่ว่าง 
เพือ่เปลีย่นตำแหนง่ รบัยา้ย รับโอน ชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึบา และยา้ยชา้ราชการพลเรอืน 
สามญัใปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการคกึบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จำนวนท้ังส้ิน 
๘ ตำแหน่ง ตามนญัชแีนบทา้ยประกาศนี ้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)

๑. คุณสม,บด1ของ$ ขอฟลีย่นตำแหนง่ ยา้ย โอน ด้องมีคุณสมบัติ ด้งน้ี
๑.๑ ด้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการเปล่ียนตำแหนง่ การยา้ย และการ 

โอนชา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกึบา และชา้ราชการพลเรอืนสามญั ไปบรรจแุละแตง่ตัง้ใทด้ำรง 
ตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๓0 
ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๖0  (เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๓)

๑.๒ ผทูีม่คีวามประสงคข์อยา้ยหรอืขอเปลีย่นตำแหนง่จะตองมคีณุสมนตัติรงตาม 
มาตรฐานกัาหนดตำแหน่งท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๘ ลงวันท่ี ๑0 
พฤบภาคม ๒๕๕๖ และเปน็ไปตามหนงัสอืสำนกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๑๔ ลงวันท่ี ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๒ 0

/ ๒. วัน เวลา...



๒. วนั เวลา และสถานทีร่บสมคัร
ผูป้ระสงคส์มคัรเขา้วบัการคดัเลอืกเพือ่เปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย และโอนขา้ราชการครแูละ 

บคุลากรทางการคกับา และยา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญั  โปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากร 
ทางการคฺกับาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหย้ืน่แบบคำฃอๆ พรอ้มเอกสารประกอบการพจิารณา ควัยตบเอง 
ในระหวา่งวนัจนทรท้ ี ่ ๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ ถงึวนัคกุรทื ี ่ ๗ สงิหาคม ๒๕๖๓ ในวบัและเวลาราชการไคทั ี ่
สำนกังานคกับาธกิารจงัหวดัสงขลา เลขทีต่ัง้ ๑๗๓ ถนนสงขลา - นาทว ี ตำบลเขารปูขา้ง อำเภอเมอืง จังหวัด 
สงขลา หมายเลขโทรคพัฑ ์o  ๗๔๓๑ ๒๕๓๙ โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๗๕

ทัง้น ี ้ผ ูส้มคัรเพ ือ่เปลีย่นตำแหนง่ วบัยา้ย วบัโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการ 
คกับาใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการคกับาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารคกับา 
สามารถสมคัรไคเัพยิงตำแหนง่เดยีว และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารคกับาเดยีวเทา่นัน้

๓. เอกสารหลกฐานทีใ่ขป้ระกอบขอเปลีย่นตำแหนง่ ขอยา้ย หรือขอโอน
๑) แบบคำขอเปลีย่นตำแหนง่ ยา้ย หรือโอบ (เอกสารแนบทายประกาศ ๒) โดยกรอก 

ขอ้ดวามครบถว้นสมบรูณ ์ จำนวน ๑ ชดุ (ตดิรปูถา่ย ๑ น้ิว ท ีถ่า่ยไมเ่กนิ ๖ เดอืน ๑ รูป (พรอ้มเอกสาร 
ประกอบตามแบบคำขอในขอ้ ๙)

๒) สำเนา ก.พ.๗ ทีเ่ปน็ปจ้จบุนั และเจาัหนา้ทีผู่ว้บัผดิชอบลงนามวบัรองถกูตอ้ง 
๓) เอ ก ส ารป ระก อ บ ก ารส ม คั รเข า้วบั ก ารคดั เล อื ก  ใชต้ าม ควัข ีว้ ดั ต าม ป ระก าศ  

คณะกรรมการ คกัใะทธการจงัหวดัสงขลา ประกาศ ณ วนัที ่ ๒๒ มคินุายน ๒๕๖๑ เรือ่ง องคป์ระกอบการ 
ประเมนื ควัขีวั้ด แบบประเมนิ ฯ ประกอบการคดัเลอืก จำนวน ๕ เลม่ โดยจดัเรยีงเอกสารตามสำคบัควัขีว้ดั 

๔) หนงัสอืยนิยอมใหโ้อนของผูม้อีำนาจส ัง่บรรจแุละแตง่ต ัง้ของสว่นราชการหรอื 
หนว่ยงานสงิกดัเตมิ ซีง่ระบวัุน เดอืน ปี ท่ีให้โอน (กรณข์อโอน)

๕) หนงัสอืยนิยอมการวบัเงนเดอืนทีต่ํา่กวา่เตมิ (ถา้ม)ี
๖) สำเนามาตรฐานตำแหนง่ท ีผ่ ูฃ้อเปลีย่นตำแหนง่ ย า้ย  และโอน ดำรงตำแหนง่อยู ่

ปจีจบุนัในสว่นราชการหรอืหนว่ยงาบสงิกดัเตมิ
๗) สำเนาเอกสารหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เซ่น หนงัสอืสำคญัการเปลีย่นซือ่ควั ซ่ือสกล 

ใบสำคญัการสมรส เปน็คนั (ถา้ม)ี
๔. การประกาศรายขือ่ผูม้สีทิธเขา้วบัการคดัเลอืก

สำนกังานคกับาธกิารจงัหวดัสงขลา จะประกาศรายซ ือ่ผ ูม้ สี ทิธเขา้วบัการคดัเลอืก 
ภ าย ใน ว นั ท ี ่ ๑๘  ส งิห าค ม  ๒ ๕๖๓ ณ ส ำน กั ง าน ค กั บ าธ ก าร จ งั ห ว ดั ส งข ล า แ ล ะท ีเ่ว บี ไช ต  ํ
h ttp s://w w w .sp e .g o .th /fro n tp ag e  ท ัง้น ีห้ ากตรวจสอบภายหลงัพบวา่ผ ูส้มคัรมคีณุ สมบตัติา่งไปจาก 
ทีก่ำหนดตามประกาศวับสมคัร จะลอืเปน็ผูเ้มมัสีทิธเํขา้วบัการคดัเลอืกเพือ่แตง่ตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่ไมว่า่กรณใีด  ๆ

๕. วริกืารพจิารณาและเกณฑก์ารคดัสนิ
๕.๑ ด ำเน น การคดั เล อืกโดยพ จิารณ าตาม องคป์ ระกอบ  ควัข ีว้ดัในการประเมนิ  

ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกัษา ตามประกาศ กศจ.สงขลา เรือ่ง องคป์ระกอบการประเมนิควัขีว้ดั 
แบบประเมนิ และคะแนนประเมนิ กรณกีารโอนพนกังานสว่นหอ้งถิน่และขา้ราชการอืน่มาบรรจแุละแตง่ตัง้ 
เปน็ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกับา ตำแหนง่บคุลากรทางการคกับาอืน่ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณี 
เปลีย่นตำแหนง่ การยา้ยและการโอน ขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการคกับา และการยา้ย,ขา้ราชการ 
พลเรอืนสามญัโปบรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการคกับาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในลังกัด P  -

/สำนกังานเขต...
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- ๔ -

๗.๔ กรณทีีต่รวจสอบภายหลงัพบวา่ ผูไ้ดร้บัการดดัเลอืกเปน็ผูข้าดคณุสมบตัหิรอื 
คณุสมบตัตา่งไปจากที ่ ก.ค.ศ, กำหนด และตามประกาศบีใ้หถ้อืวา่บคุคลนัน้เปน็ผูข้าดคณุสมบตัทิีจ่ะไดร้บการ 
บรรจแุละแตง่ตัง้ในตาแหน1งทีส่มครเขา้รบัการประเมนิและหากผูใ้ดไดร้บัการบรรจ ุ และแตง่ตัง้ตามผลประเมนิ 
แลวตอ้งถกูเพกิถอนคำลงับรรจแุละแตง่ตัง้

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั

ประกาศ ณ วันที ่ b  0  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

{/^
(นายจทิวุเัพโ! เทลยงเกส'ฟ ้
ผ ูว้า่ราชการจงัหวดัสฬรH 

ประธานกรรมการสกืษาธกิารจงัหวดัสงขลา



ปเ]ทนิการรบัสมคัรบคุคลเพือ่เปลีย่นตำแหนง่ รบัดา้ย รบัโอนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการสกิบา 
รบัดา้ยขา้ราชการพลเรอืนสามญัใปบรรจแุละแตงํตัง้ใหต้ำรงตำแหนง่บคุลากรทางการสกืบาอืน่ 

ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สงักดัสำมกังานเขตพืน่ทีก่ารสกิบา

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที ่๖๑ กรกฎาคม ๖๔๖๓

รับสมัคร (โนวับเวลาราชการ) ระหว่างวันท่ี ๓-๗ สิงหาคม ๖๔๖๓

ประกาศรายซือ่ผูม้สิทิซเิขา้รบัการคดเสอืก ภายในวันที ่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๓

ประเมนิความรูค้วามสามารถและความเหมาะสม ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๖๑ สิงหาคม ๒๔๖๓

ประกาศรายซือ่ผู1้ตรั้บการสตัเสอืก ภายในวันที ่๓๑ สิงหาคน ๖๔๖๓ A



เอกสารแนบทา้ยประกาศ ๑

รายละเอยีดตำแหนง่วา่งท า้ราชการครแูละบคุลากรทางการอกีบา ตำแหนง่บคุลากรทาง 
การสกิ!รทอีน่ตามมาตรา ๓๘ ค. (to)
(แนบทา้ยประกาศคณะกรรมการสกืบาธการจงัหวดัสงขลา ลงวับทีวั่นที ่ bo กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ท ี่ ตำแหนง่ ระคบตำแหนง่ ตำแหนง่ 
เลขที่

ตำแหนง่
ประเภท

กลุ่ม

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบาประถมอกีบาสงขลา เขต © ตำแหนง่วา่ง จำนวน ๓ ตำแหนง่
๑ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ อ ๑๔ วชิาการ บวหิารงานการเงนิและ 

สินทรัพย
๒ นกัวเิคราะหน์โยบาย

และแผน
ปฏบิตัการ/ชำนาญการ อ ๓๓ วชิาการ นโยบายและแผน

๓ นกัวชิาการอกีบา 
(ผูอ้านวยการกลุม่)

ชำนาญการพเิศบ อ ๓๖ วชิาการ ส่งเสริม
การจดัการอกีบา

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบาประถมอกีบาสงขลา เขต to ตำแหนง่วา่ง จำนวน ๒ ตำแหนง่
๔ นกัจัดการงานทัว่ไป ปฏบิตการ/ชำนาญการ อ ๒ วชิาการ อำนวยการ
๕ นกัวชิาการเงนิและบญัชี ชำนาญการพเิศบ 

(ผูอ้ำนวยการกลุม่)
อ ๗ วชิาการ บรหิารงานการเงนิและ

สนิทรพัย์

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบาประถมอกีบาสงขลา เขต ๓ ตำแหนง่วา่ง จำนวน ๒ ตำแหนง่
๖ นกัจัดการงานทัว่ไป ชำนาญการพเิศษ อ ๒ วชิาการ อำนวยการ
๗ นกัทรพัยากรบคุคล ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ อ ๒๕ วชิาการ บรหิารงานบคุคล

สงักดัสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารอกีบานธยมอกีบา เฃด ๑๖ ตำแหนง่วา่ง จำนวน ๑ ตำแหนง่
๘ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏบิตักิาร/ชำนาญการ อ ๒๗ วิชาการ บริหารงานบคุคล


