


ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายมาปฏิบัติงานที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

๑.  ข้ำพเจ้ำ .............................................................................................................................................................. 
๒.  ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร ................................. ต ำแหน่ง ...................................................................................... 
     ส ำนัก ........................................................................ กอง ........................................................ ........................   
     กรม ......................................................................  กระทรวง ...........................................................................  
     โทร (ท่ีท ำงำน) ................................................................  
๓.  ขอ   (     ) ย้ำย   (     ) โอน  มำด ำรงต ำแหน่ง ........................................................... ....................................  
     เหตุผลในกำรขอย้ำย/โอน ............................................................................................................................. ..... 
     ............................................................................................................................................................................  
     ................................................................................................... ......................................................................... 
๔.  ประวัติส่วนตัว 
     เกิดวันที่ ............... เดือน ............................................ พ.ศ. ..................... อำยุ ............... .. ปี ............... เดือน   
     เกิดท่ีจังหวัด ........................ สถำนที่อยู่อำศัยเป็นกำรถำวรและมีควำมคุ้นเคยมำกที่สุดคือจังหวัด ...................   
     สถำนภำพส่วนตัว  (    ) สมรส   (    ) โสด   (    ) หย่ำ   (    ) หม้ำย   
     ในกรณีสมรส  คู่สมรสชื่อ ........................................................ อำชีพ ............................. มีบุตร ................ คน 
๕.  สถำนที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว 
     บ้ำนเลขท่ี ........................ หมู่ที่ ......................... ตรอก/ซอย .............................................. .............................. 
     ถนน ..................................................................... ต ำบล/แขวง .........................................................................  
     อ ำเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................... รหัสไปรษณีย์                            
     โทร ......................................................... E-mail …………………………………………………………………………………… 
๖.  ประวัติกำรศึกษำ  (ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับ)   

วุฒิที่ได้รับ 
 

สำขำ/วิชำเอก 
 

ชื่อสถำนศึกษำ 
 

พ.ศ.ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ม.๖/ปวช.    

ปวท./ปวส.    

ปริญญำตรี    

ปริญญำโท    

ก ำลังศึกษำต่อ/อื่นๆ    

    



๗.  ประวัติกำรท ำงำนที่ผ่ำนมำ 

วัน เดือน ปี ต ำแหน่ง เงินเดือน 

 

สังกัด 
 

    

    

    

    

    

    

 
๘.  หน้ำที่ควำมรับผิดชอบปัจจุบัน .................................................... ........................................................................ 
     ............................................................................................................................. ................................................ 
     ............................................................................................................................. ................................................ 
     ............................................................................ .................................................................................................  
     ............................................................................................................................. ................................................ 
     ............................................................................................................................. ................................................ 

๙.  ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ..................................................................................................................................  
     ............................................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................................ . 
     ............................................................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................................................. 
๑๐. หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรคัดเลือกให้ย้ำยหรือโอนมำรับรำชกำรตำมข้อ ๓ ข้ำพเจ้ำขอให้สัญญำว่ำข้ำพเจ้ำจะ
ปฏิบัติงำน ในส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี ๘ จังหวัดอุดรธำนี เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปี จึงจะขอย้ำยหรือโอนไป
หน่วยงำนอ่ืน 
   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

      (ลงชื่อ) .......................................... ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
               .........../.............../............. 



แบบรับรองประวัติการท างานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอย้าย 

       เขียนที ่                                                .  
         วันที่            เดือน                 พ.ศ.           . 

เรื่อง รับรองประวัติการท างานเพ่ือประกอบการพิจารณาขอย้าย ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข                                   

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

  ข้าพเจ้า                                           ต าแหน่ง                                                  . 
เกี่ยวข้องเป็น  (     )  ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  (     )  ผูบ้ังคับบัญชาชั้นต้น 
ของ (นาย/นาง/นางสาว)                                     ต าแหน่ง                                                        .                         
ต าแหน่งเลขท่ี                       งาน (ฝ่าย/กลุ่ม)                                                                           . 
สังกัด                                                                                                                               . 
โทร (เบอร์โทรของผู้รับรอง)                                                     . 
  ขอรับรองว่าในระหว่างที่ (นาย/นาง/นางสาว)                                            .ได้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงาน เป็นผู้มีประวัติ/ความประพฤติ (การรับผิดชอบการท างาน/การปฏิบัติตนในการปฏิบัติราชการ) ตามหลัก 
 ครองตน  :                                                                                                              . 
                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                      .                                                                                                                                       
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      .                                                                                                                                     
 ครองคน  :                                                                                                              . 
                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                           
 ครองงาน  :                                                                             .                                . 
                                                                                                                                      .  
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
                                                                                                                                      . 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

       (ลงชื่อผู้รับรอง)                                        . 

                 (                                     ) 

         ต าแหน่ง                                                . 
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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……………………………….... 



 2 

                 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 

 ………………..     …………………….         ………………………….     ……………………….. 
………………..     …………………….         ………………………….     ……………………….. 
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9. หนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งปัจจุบนั 
(1) …………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………….. 

10. พร้อมน้ีไดแ้นบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดว้ยแลว้ เช่น  ประกาศผลการสอบแข่งขนั วฒิุการศึกษา หนงัสือ
รับรองลกัษณะงานเก่ียวขอ้ง (กรณียา้ยต่างสายงาน) เป็นตน้ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดว้ย    จะเป็นพระคุณ 
 
           ขอแสดงความนบัถือ 
 
   ลงช่ือ………………………………………..ผูข้อยา้ย/โอน 
    (…………………………………..) 

 
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 
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การรับรองของผู้อ านวยการกอง/สถาบัน/สคร./ส านัก หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ระดับกองต้นสังกดัของต าแหน่งทีจ่ะแต่งตั้ง (ย้าย/โอน) 
 
 ขา้พเจา้..............................................ต  าแหน่งผูอ้  านวยการกอง/สถาบนั/สคร./ส านกั หรือหน่วยงาน
ระดบักอง......................................................................................................................................................... 
ตน้สังกดัของต าแหน่ง...................................................................................................................................... 
ต าแหน่งเลขท่ี..............ไดป้ระเมินความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ตามท่ีกรมควบคุมโรค
ก าหนด  และความสามารถเชิงสมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competencies) ตามท่ีหน่วยงานก าหนดแลว้  
ปรากฎวา่ นาย/นาง/นางสาว............................................................... 
ผูข้อ [     ]  ยา้ย   [      ]  โอน  เป็นผูผ้า่นการประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะดงักล่าว 
 
 
 
       (ลงช่ือ) ....................................................... 
        (..................................................) 
          ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง/สถาบนั/สคร./ส านกั 

หรือหวัหนา้หน่วยงานระดบักอง 

 
 
หมายเหตุ  ใชก้บัต าแหน่งทุกประเภท ยกเวน้ประเภทต าแหน่งผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์ ฯ  

    ว.16/38 หรือ ว 10/48  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


