เรือ่ ง

ประกาศคณะกรรมการคึกบาธีการจังหวัดสงขลา
รับสมัครเปลีย่ นตำแหน่ง ยาย และโอนช้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบา
และการย้ายช้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต์งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการคึกบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคึกบา

ด้วยคณะกรรมการคึกบาธิการจังหวัดสงขลา ในการประชุมครัง้ ที่ ๗/๒๕๖๓ เมือ่ วันที่ ๒๔
มิถนุ ายน ๒๕๖๓ อนมัตเปลีย่ นแปลงมดให้น ำตำแหน่งว่างทีม่ อิ ตั ราเงิน เดอนช้าราชการครูและบุคลากร
ทางการคึก บาตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) มาใช้ในการเปลีย่ นตำแหน่ง รับ ย้าย และรับโอนช้าราชการครูและ
บุคลากรหางการคึกบา และการย้ายช้าราชการพลเรือนสามัญ โปบรรจุและแตํงตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร
ทางการคึกบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคึกบาประถมคึกบาสงขลา เขต ๑,
เขต ๒, เขต ๓ และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคึกบามัธยมคึกบา เขต ๑๖ จำนวน ๘ ตำแหน่ง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ แห่งพระราชนัญญ้ตริ ะเบียบช้าราชการครู
และบุค ลากรทางการคึก บา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เตม คำสัง่ หัวหน้าคณะรักบาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๑๙/๒๕๖0 ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖0 ประกอบกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารเปลีย่ นตำแหน่ง ย้าย และโอน
ช้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบา มาบรรจุและแต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒๐๖.๕/ว ๓0 ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖0
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนทีส่ ดุ ที่ ศธ 0๒0 ๖.๕/ว ๗ ลงวันที่ ๒๑ เมบายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 0 ๗0 ๘/ว ๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤบภาคม ๒๕๓๕ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑0 0 ๖ /ว ๓๔ ลงวันที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ บร ๑0 0 ๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ สำนักงาน ก.พ. ที่ บร ๑0 0 ๖/ว ๑0
ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0๒0 ๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑0 พฤบภาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศตำแหน่งว่าง
เพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง รับ ย้าย รับโอน ช้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบา และย้ายช้าราชการพลเรือน
สามัญใปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) จำนวนทัง้ สิน้
๘ ตำแหน่ง ตามนัญชีแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑)
๑. คุณสม,บด1ของ$ ขอฟลีย่ นตำแหน่ง ย้าย โอน ด้องมีคณ
ุ สมบัติ ด้งนี้
๑.๑ ด้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธกี ารเปลีย่ นตำแหน่ง การย้าย และการ
โอนช้าราชการครูและบุคลากรทางการคึกบา และช้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตัง้ ใท้ดำรง
ตำแหน่งบุคลากรทางการคึกบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๓0
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖0 (เอกสารแนบท้ายประกาศ ๓)
๑.๒ ผูท ม่ี คี วามประสงค์ข อย้ายหรือขอเปลีย่ นตำแหน่งจะตองมีคณ
ุ สมนัตติ รงตาม
มาตรฐานกัาหนดตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๘ ลงวันที่ ๑0
พฤบภาคม ๒๕๕๖ และเป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0 ๒0 ๖.๕/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๒ 0

/ ๒. วัน เวลา...

๒. วัน เวลา และสถานทีร่ บสมัคร
ผูป้ ระสงค์ส มัครเข้าวับ การคัดเลือกเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและ
บุค ลากรทางการคัก บา และย้ายข้าราชการพลเรือ นสามัญ โปบรรจุแ ละแต่งตัง้ ให้ด ำรงตำแหน่งบุค ลากร
ทางการฺคกั บาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ยน่ื แบบคำฃอๆ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา คัว ยตบเอง
ในระหว่างวัน จนทร้ท ่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวัน คุกรืท ่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในวับ และเวลาราชการไคัท ่ี
สำนักงานคักบาธิการจังหวัดสงขลา เลขทีต่ ง้ั ๑๗๓ ถนนสงขลา - นาทวี ตำบลเขารูป ข้าง อำเภอเมือ ง จังหวัด
สงขลา หมายเลขโทรคัพฑ์ o ๗๔๓๑ ๒๕๓๙ โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๗๕
ทัง้ นี้ ผูส้ มัค รเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง วับ ย้า ย วับ โอนข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการ
คัก บาให้ด ำรงตำแหน่งบุค ลากรทางการคัก บาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคักบา
สามารถสมัครไคัเพิยงตำแหน่งเดียว และสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารคักบาเดียวเท่านัน้
๓. เอกสารหลกฐานทีใ่ ข้ป ระกอบขอเปลีย่ นตำแหน่ง ขอย้าย หรือขอโอน
๑) แบบคำขอเปลีย่ นตำแหน่ง ย้า ย หรือโอบ (เอกสารแนบทายประกาศ ๒) โดยกรอก
ข้อ ดวามครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ติด รูป ถ่าย ๑ นิว้ ทีถ่ า่ ยไม่เกิน ๖ เดือ น ๑ รูป (พร้อ มเอกสาร
ประกอบตามแบบคำขอในข้อ ๙)
๒) สำเนา ก.พ.๗ ทีเ่ ป็นป้จจุบนั และเจัาหน้าทีผ่ วู้ บั ผิดชอบลงนามวับรองถูกต้อง
๓) เอกสารประกอบการสมัค รเข้า วับ การคัด เลือ ก ใช้ต ามคัว ขีว้ ดั ตามประกาศ
คณะกรรมการ คักใะทธการจังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิค นุ ายน ๒๕๖๑ เรือ่ ง องค์ป ระกอบการ
ประเมืน คัวขีว้ ดั แบบประเมิน ฯ ประกอบการคัดเลือก จำนวน ๕ เล่ม โดยจัดเรียงเอกสารตามสำคับ คัวขีว้ ดั
๔) หนัง สือ ยิน ยอมให้โ อนของผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุแ ละแต่งตัง้ ของส่ว นราชการหรือ
หน่วยงานสิงกัดเติม ซีง่ ระบุวนั เดือน ปี ทีใ่ ห้โอน (กรณ์ขอโอน)
๕) หนังสือยินยอมการวับเงนเดือนทีต่ า่ํ กว่าเติม (ถ้ามี)
๖) สำเนามาตรฐานตำแหน่งทีผ่ ฃู้ อเปลีย่ นตำแหน่ง ย้า ย และโอน ดำรงตำแหน่งอยู่
ปีจจุบนั ในส่วนราชการหรือหน่วยงาบสิงกัดเติม
๗) สำเนาเอกสารหลัก ฐานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อ ง เซ่น หนังสือสำคัญ การเปลีย่ นซือ่ คัว ซือ่ สกล
ใบสำคัญการสมรส เป็นคัน (ถ้ามี)
๔. การประกาศรายขือ่ ผูม้ สี ทิ ธเข้าวับ การคัด เลือ ก
สำนัก งานคัก บาธิก ารจัง หวัด สงขลา จะประกาศรายซือ่ ผูม้ สี ทิ ธเข้า วับ การคัด เลือ ก
ภ ายใน วัน ท ่ี ๑๘ ส งิ ห าคม ๒๕๖๓ ณ ส ำน กั งาน ค กั บ าธ ก ารจัง ห วัด ส งข ล า และท เ่ี วีบ ไชตํ
https://w w w .spe.go.th/frontpage ทัง้ นีห้ ากตรวจสอบภายหลัง พบว่าผูส้ มัค รมีค ณ
ุ สมบัต ติ า่ งไปจาก
ทีก่ ำหนดตามประกาศวับสมัคร จะลือเป็นผูเ้ มัมสี ทิ ธํเข้าวับการคัดเลือกเพือ่ แต่งตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งไม่วา่ กรณีใด ๆ
๕. วิร กื ารพิจ ารณาและเกณฑ์ก ารคัด สิน
๕.๑ ดำเนนการคัด เลือ กโดยพ จิ ารณ าตามองค์ป ระกอบ คัว ขีว้ ดั ในการประเมิน
ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการคัก ษา ตามประกาศ กศจ.สงขลา เรือ่ ง องค์ป ระกอบการประเมิน คัวขีว้ ดั
แบบประเมิน และคะแนนประเมิน กรณีการโอนพนักงานส่วนห้องถิน่ และข้าราชการอืน่ มาบรรจุและแต่งตัง้
เป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการคักบา ตำแหน่งบุคลากรทางการคักบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) กรณี
เปลีย่ นตำแหน่ง การย้ายและการโอน ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการคัก บา และการย้า ย,ข า้ ราชการ
พลเรือนสามัญโปบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการคักบาอืน่ ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในลังกัด P /สำนัก งานเขต...

-๔๗.๔ กรณีท ต่ี รวจสอบภายหลังพบว่า ผูไ้ ด้รบั การดัด เลือ กเป็น ผูข้ าดคุณ สมบัต หิ รือ
คุณสมบัตต่างไปจากที่ ก.ค.ศ, กำหนด และตามประกาศบีใ้ ห้ถอื ว่าบุคคลนัน้ เป็นผูข้ าดคุณ สมบัตทิ จ่ี ะได้รบการ
บรรจุและแต่งตัง้ ในตาแหน1งทีส่ มครเข้ารับการประเมินและหากผูใ้ ดได้รบั การบรรจุ และแต่งตัง้ ตามผลประเมิน
แลวต้องถูกเพิกถอนคำลังบรรจุและแต่งตัง้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ b 0

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

{/^

(นายจิท วุ เั พโ! เทลยงเกส'ฟ ้
ผูว้ า่ ราชการจัง หวัด สฬรH
ประธานกรรมการสืกษาธิการจังหวัดสงขลา

ปเ]ทิน การรับสมัครบุคคลเพือ่ เปลีย่ นตำแหน่ง รับด้าย รับ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการสิกบา
รับ ด้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ใปบรรจุและแตํงตัง้ ให้ตำรงตำแหน่งบุค ลากรทางการสืก บาอืน่
ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำมักงานเขตพืน่ ทีก่ ารสิกบา
ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ ๖๑ กรกฎาคม ๖๔๖๓

รับสมัคร (โนวับเวลาราชการ)

ระหว่างวันที่ ๓-๗ สิงหาคม ๖๔๖๓

ประกาศรายซือ่ ผูม้ สิ ทิ ซิเข้ารับการคดเสือก

ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๓

ประเมินความรูค้ วามสามารถและความเหมาะสม

ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๖๑ สิงหาคม ๒๔๖๓

ประกาศรายซือ่ ผู1้ ต้รบั การสัตเสือก

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคน ๖๔๖๓

A

เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑
รายละเอีย ดตำแหน่ง ว่า งท้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการอีก บา ตำแหน่งบุค ลากรทาง
การสิก!รทอีน่ ตามมาตรา ๓๘ ค. (to)
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสืกบาธการจังหวัดสงขลา ลงวับทีว่ นั ที่ bo กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ท ี่

ตำแหน่ง

ระคบตำแหน่ง

ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เลขที่ ประเภท

กลุม่

สังกัด สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารอีก บาประถมอีก บาสงขลา เขต © ตำแหน่งว่าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง
๑

นักวิชาการเงินและบัญ ชี ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

อ ๑๔

วิช าการ

บวิห ารงานการเงิน และ
สินทรัพย

๒

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปฏิบ ตั การ/ชำนาญการ

อ ๓๓

วิช าการ

นโยบายและแผน

๓

นักวิชาการอีกบา
(ผูอ้ านวยการกลุม่ )

ชำนาญการพิเศบ

อ ๓๖

วิช าการ

ส่งเสริม
การจัดการอีกบา

สังกัด สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารอีก บาประถมอีกบาสงขลา เขต to ตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๔ นักจัดการงานทัว่ ไป

ปฏิบ ตการ/ชำนาญการ

๕ นักวิชาการเงินและบัญ ชี ชำนาญการพิเศบ
(ผูอ้ ำนวยการกลุม่ )

อ๒

วิช าการ

อำนวยการ

อ๗

วิช าการ

บริห ารงานการเงิน และ
สินทรัพย์

สังกัด สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารอีก บาประถมอีก บาสงขลา เขต ๓ ตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง
๖ นักจัดการงานทัว่ ไป

ชำนาญการพิเศษ

อ๒

วิช าการ

อำนวยการ

๗ นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบ ตั กิ าร/ชำนาญการ

อ ๒๕

วิช าการ

บริหารงานบุคคล

สังกัด สำนัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารอีก บานธยมอีก บา เฃด ๑๖ ตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๘ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบตั กิ าร/ชำนาญการ

อ ๒๗

วิชาการ

บริหารงานบุคคล

