




 
หนังสือการขอ          ย้าย            โอน 

เขียนท่ี………........…………. 
วนัท่ี……………………………………. 

เร่ือง     การขอ              ยา้ย           โอน 
เรียน    อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 1. ช่ือ……………………………………………………………………………………………….. 
 2. ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ………………………………..ต าแหน่ง………………………………… 
     ต าแหน่งเลขท่ี…………………………………งาน/ฝ่าย/กลุ่ม…………………………………. 
     กอง……………………………………..กรม…………………………..โทร…………………. 
     ด ารงต าแหน่งน้ีเม่ือวนัท่ี……………………เดือน………………………….พ.ศ……………… 
     อตัราเงินเดือนปัจจุบนั……………….บาท   
     ขณะน้ี              อยูใ่นระหวา่งทดลองปฏิบติัราชการ             พน้จากการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
                

อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน หลกัสูตร………………………….. 
   ถึงวนัท่ี ………………..เดือน…………….พ.ศ…………….. 
 

   ไม่อยูใ่นระหวา่งการลาศึกษา/ฝึกอบรม/หรือดูงาน 
 

   อยูใ่นระหวา่งปฏิบติังานชดใชทุ้น  หลกัสูตร…………………………………………. 
   ตอ้งปฏิบติังานชดใชทุ้น…………….ปี 
   ตั้งแต่วนัท่ี……เดือน…………พ.ศ…………ถึงวนัท่ี….เดือน………..พ.ศ…………… 
 

   ไม่มีขอ้ผกูพนักบัทางราชการแลว้ 
 3. ขอ            ยา้ย              โอน  มาด ารงต าแหน่ง…………………………….....……………………. 
     ต าแหน่งเลขท่ี………….งาน/ฝ่าย/กลุ่ม………………………………………………………………… 
      กอง……………………………………………….กรมควบคุมโรค 
      เหตุผลในการขอยา้ย/โอน   
            เป็นผูส้อบแข่งขนัได ้ต าแหน่ง....................................................................ตามประกาศผลสอบ 

     ของ................................................ประกาศ ณ วนัท่ี ............................................. 
            เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุท่ี ก.พ.ก าหนดใหค้ดัเลือกเพ่ือบรรจุเขา้รับราชการ วฒิุ....................................... 

           อ่ืนๆ ……………………………………………………………………..........................…… 
4. ประวติัส่วนตวั 

  เกิดวนัท่ี …………………เดือน………………..พ.ศ. ………………..อาย…ุ………………ปี 
  เร่ิมรับราชการเม่ือวนัท่ี………………เดือน……………………………………..พ.ศ………. 
  อายรุาชการ…………………ปี………….เดือน (นบัถึงเดือน……………..พ.ศ……………….) 
  ภูมิล าเนาเดิม…………………………………………………………………………………….. 
  ท่ีอยูปั่จจุบนั…………………………………………………….รหสัไปรษณีย…์………………. 
  โทรศพัทท่ี์ท างาน…………………………..โทรศพัทท่ี์บา้นพกั……………………………….... 
                 เป็นสมาชิก  กบข. ประเภท              สะสม              ไม่สะสม 



ไม่เป็นสมาชิก กบข. 
 

 5.  ประวติัการศึกษา (วฒิุตรงตามต าแหน่งและท่ีสูงกวา่) 
                 คุณวฒิุ   ปีท่ีส าเร็จการศึกษา                         สถาบนั 
 …………………………       ………………………………….           …………………………….. 

…………………………       ………………………………….           …………………………….. 
6.    ส าหรับผูข้อยา้ย/โอน มาด ารงต าแหน่งประเภทต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ฯ ว.16/38 หรือ  
ว 10/48 หรือ ประเภทต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีอาศยัความรู้ความช านาญเฉพาะตวัฯ ว 34/47  

6.1  กรณี ว 10/48 , 16/38  
 

       6.1.1               เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ 
(ต าแหน่งประเภททัว่ไป ) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดบัเดียวกนั
และเป็นสายงานท่ี ก.พ.จดัอยูใ่นกลุ่มต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 

      6.1.2               ไม่เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์  
(ต าแหน่งประเภททัว่ไป ) ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ต าแหน่งประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ ในระดบัเดียวกนั  
หรือ เป็นผูท่ี้ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ฯ แต่ไม่อยูใ่นสายงานท่ี ก.พ. 
จดัอยูใ่นกลุ่มต าแหน่งเดียวกนักบัต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง   

 

6.2  กรณี ว 34/47 
                      6.2.1 ไม่เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงานมาก่อน 

 

       6.2.2 เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงาน  โดยวิธีการ 
       สอบ ตาม ว34/2547   ในต าแหน่ง………………. …………...ตามประกาศ 

 …………………………………ลงวนัท่ี……………..เดือน……………….พ.ศ……………………. 
        ประเมินผลงานในต าแหน่ง……………………………………………… 
 เม่ือวนัท่ี…………….เดือน…………………………………………พ.ศ…………………………….. 

7.  ประวติัการรับราชการ (จากเร่ิมรับราชการจนถึงปัจจุบนั  แสดงเฉพาะท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน
ระดบัสูงข้ึนแต่ละระดบัและการเปล่ียนแปลงในการด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ ) 

     วนั เดือน ปี    ต าแหน่ง                            อตัราเงินเดือน          สงักดั 
 …………………        ……………………….          ………………………..           …………….. …… 

…………………        ……………………….          ………………………..           …………….. …… 
8. ประวติัการฝึกอบรมและดูงาน 
             ปี            ระยะเวลา              หลกัสูตร                สถาบนั 

 ………………..     …………………….         ………………………….     ……………………….. 
………………..     …………………….         ………………………….     ……………………….. 
 
 

 

 



ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ขา้พเจา้................................................................................ต าแหน่ง.................................................................................... 
ระดบั....................................................................(ส่วนราชการ)......................................................................................... 
เป็นผูบ้งัคบับญัชาใกลชิ้ด ขอรับรองวา่...............................................................................เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย 
ไม่บกพร่องทางศีลธรรม เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ มีความสนใจ และอุตสาหะในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และยินดี
ใหข้า้ราชการดงักล่าว ยา้ย/โอน ไดต้ามความประสงค ์ตั้งแต่วนัท่ี..................................................................... เป็นตน้ไป 
 

(ลงช่ือ)................................................. หวัหนา้กลุ่ม/หวัหนา้ฝ่าย/ผูอ้  านวยการ 
                           (                                            ) 

                    ผูรั้บรอง 
                    ................../.................../............. 

 
หมายเหตุ 

1. กรณีการยา้ย/โอน มาด ารงต าแหน่งประเภทต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ฯ ว.16/38 หรือ  
ว 10/48  ไม่ตอ้งท า ขอ้ 7 - 10  แต่ตอ้งท า ตามหมายเหตุ ขอ้ 2. 

2. ขอ้ 6. ใหผู้ไ้ดรั้บคดัเลือกยา้ย/โอน ด าเนินการ ดงัน้ี 
กรณีขอ้ 6 ตาม ว 10/48 , 16/38     
ตามขอ้ 6.1.1  เป็นกรณีไม่ตอ้งส่งผลงานประเมิน 

- ให้จดัท าแบบรายการประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล (กรณียา้ย ยา้ยสบัเปล่ียน โอน  
บรรจุกลบั เอกสารหมายเลข 1-2) ท่ีก าหนด 

 
ตามขอ้ 6.1.2  เป็นกรณีท่ีส่งผลงานประเมิน 

- ให้จดัท าแบบรายการประกอบค าขอคัดเลือกบุคคล (กรณียา้ย ยา้ยสบัเปล่ียน โอน  
บรรจุกลบั เอกสารหมายเลข 1-5)   

-       จดัท าเอกสารประกอบค าขอประเมินผลงาน (เม่ือกรมอนุมติัใหย้า้ย/โอนแลว้) ท่ีก าหนด 
กรณีขอ้ 6 ตาม ว 34/47 
ตามขอ้ 6.2.1  เป็นท่ีไม่เคยผา่นการประเมินบุคคลและผลงานมาก่อน 

- ใหจ้ดัท าเอกสารประกอบการพิจารณาการขอนบัระยะเวลาขั้นต ่าฯ ตามแบบท่ีก าหนด 
และใหก้รรมการประเมินของหน่วยงานพิจารณาการนบัระยะเวลาดงักล่าว และส่ง 
รายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอขออนุมติัตวับุคคล 

- เม่ือกรมฯ อนุมติัตวับุคคลแลว้ ใหค้ณะกรรมการประเมินของหน่วยงานพิจารณา 
ประเมินผลงานและส่งรายงานรายงานผลการพิจารณาเพ่ือด าเนินการยา้ย/โอนต่อไป 

 

 
   
 



การรับรองของผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/สคร./ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับกองต้นสังกดัของต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ย้าย/โอน) 

 
 ขา้พเจา้...............................................................ต  าแหน่ง...................................................................... 
ตน้สังกดัของต าแหน่ง........................................................................................................................................... 
ต าแหน่งเลขท่ี...............ไดป้ระเมินความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ตามท่ีกรมควบคุมโรคก าหนด  
และความสามารถเชิงสมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competencies) ตามท่ีหน่วยงานก าหนดแลว้  ปรากฎว่า
................................................................................................................................. 
ผูข้อ [     ]  ยา้ย   [      ]  โอน  เป็นผูผ้า่นการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะดงักล่าว 
 
 
 
       (ลงช่ือ) ....................................................... 
        (..................................................) 
        

 
 
หมายเหตุ  ใชก้บัต าแหน่งทุกประเภท ยกเวน้ประเภทต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ฯ  

    ว.16/38 หรือ ว 10/48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


