


หนังสือขอย้ายหรือขอโอน 
(ส ำหรับผู้ขอย้ำยหรือขอโอนทุกประเภทและระดับต ำแหน่ง) 

       เขียนที่................................................................ 
วันที่..................................................................................  

เรื่อง  [  ] ขอย้ำย   [  ] ขอโอน   มำด ำรงต ำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่ำเดิม 

เรียน  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 1.ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว.......................................................................... .......................... 
ปัจจุบันเป็นข้ำรำชกำร  [  ] พลเรือนสำมัญ  [  ] ประเภทอ่ืน (ระบุ)....................................................................  
ด ำรงต ำแหน่งประเภท [  ] วิชำกำร   [  ] ทั่วไป  [  ]  อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................................
ชื่อต ำแหน่ง...............................................................................................ระดับ.................................................... 
ส่วนรำชกำร........................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ........ 

2. มีควำมประสงค์ขอ [  ] ย้ำย  [  ] โอน  มำด ำรงต ำแหน่ง...................................................... 
ระดับ.................................ต ำแหน่งเลขท่ี...............กลุ่ม........................................................................................ 
กอง.................................................................................................................... ...........................กรมควบคุมโรค 
เหตุผลในกำรขอย้ำย/ขอโอน คือ .............................................................................................. ........................... 

3. ขณะนี้ 
 [  ] อยู่ในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
 [  ] อยู่ในระหว่ำงลำศึกษำ/ฝึกอบรม/ดูงำน หลักสูตร........................................................ .. 
ตั้งแต่วันที่.........เดือน............................พ.ศ...............ถึงวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ................. .. 
 [  ] อยู่ในระหว่ำงปฏิบัติงำนชดใช้ทุนตำมสัญญำลำศึกษำในหลักสูตร............................... .. 
............................................ต้องปฏบิตัิงำนชดใช้ทุน...........ปี ตั้งแต่วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................
ถึงวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ.................  
 [  ] ไม่มีข้อผูกพันกับทำงรำชกำรแล้ว 

   [  ] อยู่ในระบบข้ำรำชกำรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPs) 

4. ข้อมูลส่วนบุคคล  
4.1 ประวัติส่วนตัว  

เกิดวันที่ …………………เดือน………………..พ.ศ. ………………..อำยุ…………………ป.ี...........เดือน 
เร่ิมรับรำชกำรเมื่อวันที่………………เดือน……………………………………..พ.ศ……….อำยุรำชกำร…………………ป…ี……….เดือน 
(นับถึงเดือน……………..พ.ศ……………….) ภูมิล ำเนำเดิม……………………………………………………………………………………...... 
ที่อยู่ปัจจุบนั……………………………………………………...........................................................................................................
รหัสไปรษณีย์………………….โทรศัพท์ที่ท ำงำน…………………………..... โทรศัพท์บ้ำน/มือถือ………………………………........... 
[  ] เปน็สมำชิก  กบข. ประเภท   [  ] สะสม    [  ] ไม่สะสม 
[  ] ไม่เป็นสมำชิก กบข. 

4.2 ประวัติกำรศึกษำ (วุฒิตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและสูงกว่ำ) 
 

ชื่อประกาศนียบัตร/ปริญญา และสาขา/วิชาเอก ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบัน 
   
   
   

4.3 ใบอนุญำต... 

 

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว 
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4.3  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ (ถ้ำมี)  (ชื่อใบอนุญำต)......................................................   
วันออกใบอนุญำต............................................................วันหมดอำยุ.............. ..................................................... 

4.4 ประวัติกำรจ้ำงงำนประเภทพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงหรือพนักงำนกระทรวง
สำธำรณสุข (ถ้ำมี)   

   

วันที่เริ่มจ้าง วันสิ้นสุดการจ้าง ประเภทการจ้าง ชื่อต าแหน่งท่ีจ้าง หน่วยงานที่จ้าง 
     
     
     

 

4.5 ประวัติกำรด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำร 
 

การแต่งต้ัง 
(บรรจุ/ย้าย/โอน/เลื่อน) 

วัน/เดือน/ 
ปี พ.ศ. 

ต าแหน่ง/ระดับ หน่วยงานระดับกองและกรม  

    
    
    
    
    
    
 

4.6 ประวัติกำรฝึกอบรมและดูงำน (ย้อนหลัง 3 ปี)  
 

ปี พ.ศ. ระยะเวลา (ปี เดือน วัน) หลักสูตร สถาบัน 
    
    
    
    
 

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งปัจจุบัน (ข้อนี้ส ำหรับผู้ที่ขอย้ำย/โอน มำด ำรงต ำแหน่ง
ในสำยงำนที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่เท่ำนั้น) 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................ 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................................... ...................

............................................................. ................................................................................. ................................ 

.............................................................................................................................................. ................................

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 



- 3 - 
 

6. สรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอน ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นผลงำนเด่น 
จ ำนวน .............เรื่อง (1-3 เรื่อง) ดังรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ (ข้อนี้ส ำหรับผู้ที่ขอย้ำย/โอน มำด ำรง
ต ำแหน่งในสำยงำนที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่เท่ำนั้น) 

6.1 เรื่อง.................................................................................................................... ........    
6.2 เรื่อง............................................................................................................................ 

    6.3 เรื่อง.................................................................................................................... ........ 
 
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 
                                                          (ลงชื่อ).......................................................ผู้ขอรับกำรประเมิน 
                                                                  (........................................................)   
                                                                   วันที่........................................... 
 

 
ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ข้ำพเจ้ำ............................................................... .................ต ำแหน่ง................................................... ................ 
ระดับ....................................................................(ส่วนรำชกำร)........................................ .................................. 
เป็นผู้บังคับบัญชำใกล้ชิด ขอรับรองว่ำ...............................................................................เป็นผู้มีควำมประพฤติ
เรียบร้อย ไม่บกพร่องทำงศีลธรรม เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีควำมสนใจ และอุตสำหะในกำรปฏิบัติงำน
เป็นอย่ำงดี และไม่อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

 
   (ลงชื่อ)........................................ ผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน 

                         (...........................................................) 
                                              วันท่ี............../................./.................... 

                   
เห็นด้วยกับค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน  

 
(ลงช่ือ)..........................................................ผู้อ ำนวยกำรกองต้นสังกดั  

                                           (...................................................................) 
                                          (ต ำแหน่ง)........................................................................... 
                                                วันท่ี............../................./.................... 
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ล ำดับที่ 1 

1. ชื่อผลงำน............................................................................................. ............................... 
2. ระยะเวลำที่ด ำเนินกำร....................................................................................................... 
3. สรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอน และควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำน  

(ขนำดตัวอักษร 16 point ควำมยำวไม่เกิน 1-3 หน้ำกระดำษ A4) 
............................................................................................................................................

......................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................. ....................................................................................... ......................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................  

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

........................................................................................................................................................ ......................  

......................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................ ...................... 

.............................................................................................................. ................................................................  
 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................)  
        ผู้เสนอผลงำน  
       ................/................/............... 
 
ขอรับรองว่ำเป็นควำมจริง 

(ลงชื่อ) ................................................... 
       (................................................)  
        ผู้บังคับบัญชำ  
       ................/................/............... 
ล ำดับที่ 2 (ถ้ำมี แสดงรำยละเอียดเช่นเดียวกับล ำดับที่ 1) 
 
หมำยเหตุ  เป็นกำรสรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอน ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนของผลงำนที่ผ่ำนมำ   
ซ่ึงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ที่จะปฏิบัติในต ำแหน่งที่จะย้ำยหรือ
โอนได ้หรืออำจก ำหนดให้ส่งรำยละเอียดของผลงำนดังกล่ำวก็ได้ 
 

สรุปสำระส ำคัญ ขั้นตอน ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นผลกำรปฏิบัติงำนเด่น (จ านวน 1-3 เรื่อง) 

ส ำหรับผู้ที่ขอย้ำย/โอน มำด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกันกับต ำแหน่งที่ตนเองด ำรงอยู่
เท่ำนั้น 
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เลขที่...............................................                                                       (สว่นรำชกำรเจ้ำของหนังสือ) 

       วันที่.................เดือน.........................พ.ศ............. 

ด้วย (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................................ .. 
ต ำแหน่ง/ระดับ........................................................................สังกัด.. ...................................................................  
..............................................................................................................................................................................
มีควำมประสงค์ขอนับระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ งเกื้ อกูล  เพ่ือขอโอนไปรับรำชกำรในต ำแหน่ ง
.........................................ระดับ.......................ส่วนรำชกำร...............................................กรมควบคุมโรค  

  ........................(ชื่อสว่นรำชกำรท่ีออกหนังสือรับรอง).................ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำ 
(นำย/นำง/นำงสำว)..............................................................................................ได้ปฏิบัติงำนที่ ส่วนรำชกำร
แห่งนี้ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำ ดังต่อไปนี้   

1. ระหว่ำงวันที่.................................................ถึงวันที่...........................................................
ด ำรงต ำแหน่ง/ระดับ............................................................................................................ ...............................
และปฏิบัติงำนโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้ ..................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

2. ระหว่ำงวันที่.................................................ถึงวันที่.......................................................... ... 
ด ำรงต ำแหน่ง/ระดับ............................................................................................................ .................................
และปฏิบัติงำนโดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ ดังนี้ .............................................................................. ...................... 
................................................................ ..................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 

   ให้ไว้  ณ  วันที่.................เดือน...................................พ.ศ..........................  
  

(ลงชื่อ) 

            (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
              (ต ำแหน่ง)  

 
 
หมำยเหตุ หนังสือรับรองนี้ใช้ส ำหรับกรณีกำรย้ำย/โอน ไปด ำรงต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร   
ขึ้นไป ซึ่งผู้ขอโอนมีระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งหรือสำยงำนที่จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่ง
เดียวกันไม่ครบถ้วน  
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กำรตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
 

ชื่อผู้ขอรับกำรประเมินบุคคล.............................................................................................................................  
ต ำแหน่งปัจจุบัน/ระดับ........................................................................................................ .............................. 
ต ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง/ระดับ.......................................................................................................... ......................... 

1. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง [  ] ตรง   [  ] ไม่ตรง 
2. ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง [  ] มีกำรก ำหนดไว้  [  ] ไม่ได้ก ำหนด 
3. กรณีท่ีมีกำรก ำหนดไว้ในข้อ 2 ผู้ขอรับกำรประเมินมีใบอนุญำตดังกล่ำวหรือไม่ [  ] มี   [  ] ไม่มี 
4. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง 

[  ]  ครบ      [  ] ไม่ครบ 
5. หนังสือ/เอกสำรหลักฐำนกำรจ้ำงงำนประเภทพนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง/พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 

ในกรณีที่ระยะเวลำตำมข้อ 4 ไม่ครบ  [  ]  มี     [  ]  ไม่มี 
6. ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งในสำยงำนที่จะแต่งตั้งหรือสำยงำนที่จัดอยู่ในกลุ่มต ำแหน่งเดียวกัน    

(เฉพำะต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรข้ึนไป) 
[  ]  ครบ      [  ] ไม่ครบ 

7. หนังสือรับรองลักษณะงำนที่ปฏิบัติในต ำแหน่งที่ขอน ำระยะเวลำมำขอนับเกื้อกูล ในกรณีที่ระยะเวลำ
ตำมข้อ 6 ไม่ครบ (เฉพำะต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำรข้ึนไป) 
[  ]  มี       [  ] ไม่มี 

สรุปผลกำรตรวจสอบคณุสมบัติของบุคคล 

[  ]  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้ 
[  ]  อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะด ำเนินกำรต่อไปได้ แต่ต้องให้คณะกรรมกำรประเมินบุคคลที่ อ.ก.พ.กรม 

แต่งตั้ง พิจำรณำกำรขอนับระยะเวลำกำรด ำรงเกื้อกูล (เฉพำะต ำแหน่งประเภทวิชำกำร ระดับ
ช ำนำญกำรข้ึนไป) 

[  ]  ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ (ระบุเหตุผล)........................................................................................... ........ 
            .................................................................................................................................... ................ 
 
 
                                                           (ลงชื่อ)........................................................ผู้ตรวจสอบ 
                                                                 (............................................................) 
                                                            ต ำแหน่ง.......................................................... 
                                                      ผู้รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่จะแต่งตั้ง  
 

                                                                       วันที่....................................………….. 
 
 

 

 
 
 


