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คำรอ้ง ขอย้าย หรอืขอโอน 
 

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

เรื่อง ขอย้าย หรือขอโอน 

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  ข้าพเจ้า...................................................... เลขประจำตัวประชาชน......................................... 
อายุ....... ปี  สัญชาติ...................... ศาสนา ..................... อยู่บ้านเลขท่ี................ ถนน....................................... 
ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................................ 
รหัสไปรษณีย.์.................... โทรศัพท์ (มือถือ).................................. e-mail......................................................... 
ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง......................................... ระดับ................................ 
รับเงินเดือน ........................ บาทสำนัก/กอง................................................. กรม............................................... 
โทรศัพท ์(สำนักงาน)................................................ 

  ประสงค์ขอย้าย หรือขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมาตรา 63 หรือ 64 
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ในตำแหน่งดังนี้ 

1) ตำแหน่ง/ระดับ............................................. กอง/สำนัก................................................ 
2) ตำแหน่ง/ระดับ............................................. กอง/สำนัก................................................  
3) ตำแหน่ง/ระดับ............................................. กอง/สำนัก................................................ 

โดยมีเหตุผลในการขอย้าย หรือขอโอน คือ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................  

จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอย้าย หรือขอโอน ดังนี้ 
 1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2. เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่............ เดือน............. พ.ศ......... เป็นข้าราชการ/พนักงาน........
ตำแหน่ง.............................................. ระดับ/ชั้น................................ สังกัด...................................................... 
 3. วินัย/คดีความ 
  (   )  เคยถูกลงโทษทางวินัย/อาญา (   )  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย/อาญา 
  (   )  อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย (   )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
  (   )  อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา (   )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา 
  (   )  อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย (   )  ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 
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 4. ความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี).................................................................................. ....... 
................................................................................................................................................... ............................
............................................................................................................................. .................................................. 

 ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่ 
 (   )  สำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ. ๗ จำนวน...........ฉบับ 
 (   )  สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน.........ฉบับ 
 (   )  รูปถ่าย  จำนวน...........รปู 
 (   )  เอกสารอ่ืน (ถ้ามี) เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น 
 ............................................................................................................................. .............. 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดท่ีข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (ลงชื่อ)................................................. 
            (................................................) 
      

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
 

     (ลงชื่อ)................................................. 
                                              (................................................) 

      ตำแหน่ง................................................ 
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แบบพจิารณาคุณสมบัตขิองบคุคล 
 
 

ตอนที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคล 
 
1.  ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................ ..................... 

2.  ตำแหน่ง/ระดับ (ปัจจุบัน)................................................................................. ....ตำแหน่งเลขที่......................... 
 ฝ่าย / กลุ่ม................................................................................................................................ ........................... 

     กอง / สำนัก........................................................................... กรม...................................................................... 
     ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อ....................................................................................... ....................................................... 

3.  ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/ระดับ........................................................ตำแหน่งเลขท่ี....................... 
 ฝ่าย / กลุ่ม............................................................................................................................. .............................. 

     กอง / สำนัก........................................................................... กรม...................................................................... 

4.  ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดเม่ือวันที่...............เดือน.......................... พ.ศ. ................ 
     อายุราชการ...............ปี....................เดือน 

5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิและวิชาเอก ปีที่สำเร็จการศึกษา สถาบัน 
   
   
   

6.  ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบัน  แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น  
 แต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงการดำรงตำแหน่งในสายงานต่างๆ) 

วัน/เดือน/ปี ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน สังกัด 
    

    
    
    

7.  ประวัติการฝึกอบรมหรือดูงาน 

ปี ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
    

    
    
    
 
 

 

 

ขนาด 1 x 1.5 นิว้
ถ่ายไว้ไม่เกิน  

6 เดือน  
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8.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือ  จาก ข้อ 7  เช่น   

 เป็นหัวหน้าโครงการหัวหน้างาน  กรรมการ  อนุกรรมการ  วิทยากร  อาจารย์พิเศษ  เป็นต้น) 
.................................................................................... ................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
9.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ................... (........)  

(เป็นการประเมินผลการปฏิบัตริาชการรอบล่าสุดที่ผ่านมา โดยระบุว่าได้ผลการประเมินระดับใด (เชน่ ดีเดน่ ดีมาก ฯ) 
เช่น ดีเด่น (3.70) เป็นต้น) 

 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามท่ีแจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................. 
      (...................................................) 
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หนังสอืรบัรองการปฏบิตังิาน 
 

เพ่ือประกอบการโอน ย้าย ไปปฏิบัติราชการที่..........................................................................................  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ตำแหน่ง.................................... ระดับ............................. 
------------------------------------------ 

 
สำนัก/กอง.............................................. 
กรม........................................................ 

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

 
เรื่อง  รับรองการปฏิบัติงาน 

เรียน  ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  ข้าพเจ้า................................................................... ตำแหนง่......................................................... 
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก................................................................... กรม................................................................... 
ขอรับรองว่า...................(ผู้ขอโอน ย้าย)....................... ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง............................... ระดับ............. 
ณ กลุ่ม/ฝ่าย................................................................. กอง/สำนัก............................................................................ 
กรม.......................................... ตั้งแต่วันที่.................................. จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา ........ ปี ........ เดือน 
พร้อมนี้ได้แนบประวัติการทำงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว 

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผู้รับรอง 
      (.................................................) 

ตำแหน่ง    (หัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป) 
  วันที่............. เดือน..................... พ.ศ. ........... 
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การปฏบิตัิงานในหนา้ที่ความรบัผดิชอบ 
ของ 

ชือ่ - นามสกลุ................................................... ตำแหนง่ .................................................. 
กอง/สำนัก........................................................ กรม.......................................................... 

 
หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบหลกั 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ............................................................................................................................. ......................... 
1.2 ..................................................................................................... ................................................. 

 2. ด้านการวางแผน 
2.1 ............................................................................................................................. ......................... 
2.2 ......................................................................................................................................................  

 3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ............................................................................................................. ......................................... 
3.2 ............................................................................................................................. ......................... 

 4. ด้านการบริการ 
4.1 ......................................................................................................................................................  
4.2 ............................................................................................................................. ......................... 

 5. การปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.1 ............................................................................................................................. ......................... 
5.2 ............................................................................................................................. ......................... 

 
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรอง 
 (......................................................) 

ตำแหน่ง    (หัวหน้าหน่วยงานระดับกองขึ้นไป) 
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สรปุผลการปฏบิัตงิานทีผ่า่นมา ยอ้นหลัง 2 ปี 
 

ผลงาน รายละเอยีด 
1. ...............(ระบชุื่องาน)................ 1. ความรู้ทางวิชาการ แนวคิด หรือระเบียบที่ใช้ในการดำเนินการ 

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

........................................................................................................ ............... 
2. ขั้นตอนในส่วนที่ตนปฏิบัติ 
.......................................................................................................................  
........................................................................................... ............................ 
3. ผลการดำเนินงาน 
.......................................................................................................................  
......................................................................................... .............................. 
4. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
........................................................................................................... ............ 
.......................................................................................................................  

2. ...............(ระบุชื่องาน)................ 1. ความรู้ทางวิชาการ แนวคิด หรือระเบียบที่ใช้ในการดำเนินการ 
.......................................................................................................................  
........................................................................................................ ............... 
2. ขั้นตอนในส่วนที่ตนปฏิบัติ 
.......................................................................................................................  
........................................................................................... ............................ 
3. ผลการดำเนินงาน 
.......................................................................................................................  
......................................................................................... .............................. 
4. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ 
.......................................................................................................................  
....................................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................  
.......................................................................................................................  

 
ขอรับรองว่าผลการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
      (ลงชื่อ)........................................................ 
                                                                      (.......................................................) 

    (วันที่)............../...................../................. 

หมายเหต ุ: สรุปเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน ที่ประสบผลสำเร็จหรือภาคภูมิใจย้อนหลัง 2 ปี 
โดยมีความยาวรวมไม่เกิน 5 หน้า 
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แบบพจิารณาการเกือ้กลูระยะเวลาการดำรงตำแหนง่ในสายงาน 
 

  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง................................................................. 
ตำแหน่ง/ระดับ...................................... ตำแหน่งเลขที่..................กลุ่ม/ฝ่าย................................ ....................... 
สำนัก/กอง.......................................................... กรม.................................... ....................................................... 
โดยขอนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง/ระดับ....................................................สังกัด................................ ........... 
ตั้งแต่วันที่...........................................ถึงวันที่....................................รวมระยะเวลา.............ปี ...................เดือน 
มาขอเกื้อกูลระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงาน................................................................................... .......... 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง ดังนี้ 

ตำแหน่งที่ใช้เกื้อกูล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง รายละเอียดลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง 
ในขณะดำรงตำแหน่ง 

1. ตำแหน่ง/ระดับ 
2. ตำแหน่ง/ระดับ 

 * ระบุลักษณะงานที่เคยปฏิบัติจริงให้
สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ
ตำแหน่งที่แจ้งความประสงค์ขอย้าย โอน โดย
แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านปฏิบัติการ 
2. ด้านวางแผนงาน 
3. ด้านการประสานงาน 
4. ด้านการบริการ 

 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(....................................................) 

ตำแหน่ง...................................................... 
                (ผู้แจ้งความประสงค์ย้าย โอน) 

 
 

  ขอรับรองว่าลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของ นาย/นางสาว/นาง.................................................... 
ขณะที่ดำรงตำแหน่ง....................................................เป็นจริงทุกประการ สามารถนำมาพิจารณาการนับระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งในสายงานที่เกี่ยวข้องหรือเก้ือกูลกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งได้ 

 
 

(ลงชื่อ).................................................... 
(....................................................) 

ตำแหน่ง...................................................... 
  หัวหน้าส่วนราชการระดับสำนัก/กองขึ้นไป) 
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แบบการเสนอผลงาน 
ผลงานทีเ่ป็นการดำเนินการทีผ่า่นมาเพือ่การยา้ย หรอืการโอน 

 
สว่นที ่1 ขอ้มลูบุคคล/ตำแหนง่ 

ชือ่ผูข้อประเมิน................................................................................................ ..................................... 
ตำแหนง่/สงักัด ปจัจบุนั........................................................................................ ................................ 
ตำแหนง่/สงักัด ทีจ่ะแตง่ตั้ง......................................................................................... ......................... 
 

สว่นที ่2 ผลงานที่เปน็ผลปฏบิตัิงานหรอืผลสำเร็จของงาน (ในตำแหนง่และระดบัปจัจบุนั) 
เรือ่ง..................................................................................... .................................................................. 
ระยะเวลาการดำเนนิการ....................................................................................................... ............... 
ความรู ้ความชำนาญงาน หรอืความเชีย่วชาญและประสบการณ์ทีใ่ช้ในการปฏบิตังิาน 
....................................................................... .................................................................................... ... 

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

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

สรปุสาระสำคญั ขัน้ตอนการดำเนนิการ และเป้าหมายของงาน 
............................................................................................................................. ................................. 

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

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

ผลสำเรจ็ของงาน (เชิงปรมิาณ/คุณภาพ) 
............................................................................................................................. .................................

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

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

การนำไปใชป้ระโยชน/์ผลกระทบ 
............................................................................................................................. ................................. 

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

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

ความยุ่งยากและซบัซอ้นในการดำเนนิการ 
............................................................................................................................. ................................. 

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

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

ปัญหาและอปุสรรคในการดำเนนิการ 
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