ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
เรื่อง รับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น พนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
..………………………………………......

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดแพร มีความประสงคจะรับโอนขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดอื่น พนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือขาราชการประเภทอื่น เพื่อแตงตั้งดํารงตําแหนงที่วางในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร จํานวน 1 ตําแหนง 1 อัตรา ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับโอน
ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 1 อัตรา
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
(เลขที่ตําแหนง 40-1-21-4203-003 ฝายจัดหาพัสดุและทรัพยสิน
สังกัดกองพัสดุและทรัพยสิน)
2. คุณสมบัติของผูขอโอน
2.1 ปจจุบันเปนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดอื่น พนักงานสวนทองถิ่นอื่น หรือ
ขาราชการประเภทอื่น
2.2 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ ระดับ ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
2.3 มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล
ชางไฟฟา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตําแหนงนี้ได
- ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค หรื อ เที ย บได ใ นระดั บ เดี ย วกั น
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิค
วิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา
กอสราง ชางเครื่องกล ชางไฟฟา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนงนี้ได
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ ในสาขาวิชา
หรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา
เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ชางโยธา กอสราง ชางเครื่องกล
ชางไฟฟา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตําแหนงนี้ได
2 / 3. เอกสารและหลักฐาน...
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รับรองแลว

3. เอกสารและหลักฐาน
3.1 คํารองขอโอนที่ไดรับความยินยอมจากตนสังกัด (รายละเอียดแนบทายประกาศ)
3.2 ประวัติสวนตัวของผูขอโอน ติดรูปถายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
3.3 ประวัติการลาของผูขอโอน และหนังสือรับรองความประพฤติที่ผูบังคับบัญชา

3.4 หนังสือรับรองของผูบงั คับบัญชาวาเปนผูมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศ
3.5 สําเนาทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง โดยหัวหนา
หนวยงานการเจาหนาที่
3.6 สําเนาวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
3.7 หลักฐานอื่นๆประกอบการขอโอน (ถามี)

4. การพิจารณารับโอน
การพิจารณารับโอน จะดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ วิธีการประเมิน หรือวิธีอื่นใด
วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีตามความเหมาะสม
5. กําหนดระยะเวลารับโอน
ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สําหรับผูที่ไดยื่นคํารองขอโอน ในตํา แหนง
ดังกลาวขางตนมากอนหนาประกาศนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดแพรจะนํามาพิจารณาในการรับโอนครั้งนี้ดวย
ผู ที่ป ระสงคข อโอนไปรับ ราชการในตํ า แหนง ดัง กลา ว สามารถยื ่น คํา รอ งขอโอน
ที่ไดรับความยินยอมจากตนสังกัด พรอมเอกสารหลักฐานตามประกาศ ขอ 3 ดวยตนเองในวันและเวลาราชการ
หรือสมัครทางไปรษณียโดยจาหนาซองถึงฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ องคการบริห าร
สวนจังหวัดแพร สนามกีฬาองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000 โดยถือเอา
วันที่ประทับตราไปรษณียตนทางเปนสําคัญ
ทั้งนี้ ข า ราชการองค การบริห ารสว นจังหวัดอื่น พนักงานสว นทองถิ่น อื่น หรือขาราชการ
ประเภทอื่น ผูใดประสงคจะขอโอนไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดแพร สามารถดาวนโหลด
เอกสารประกอบการขอโอนฯ ไดที่ www.phraepao.go.th หัวขอประกาศรับสมัคร/โอนยาย และหากตองการ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ใหติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร หมายเลขโทรศัพท 0 5453 2485 - 8 ตอ 403 ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

-1แบบฟอร์ มการขอโอน
องค์ การบริหารส่ วนจังหวัดแพร่
ข้ อแนะนํา ใหตอบคําถามทุกคําถามอยางชัดเจนและสมบูรณที่สุด โดยใชวิธพี ิมพหรือเขียนดวยหมึก
1. ชื่อ – สกุล
2. วัน เดือน ป เกิด
3. สถานที่เกิด จังหวัด/ประเทศ
4. สัญชาติ 5. เชื้อชาติ 6. เพศ
(ติดรูปถาย)
ขนาด 1" หรือ 2"

7. สถานภาพ

( ) โสด ( ) สมรสอยูดวยกัน ( ) สมรสไมไดอยูดวยกัน ( ) หยา ( ) หมาย

8. ที่อยูปจจุบนั

9. ที่อยูของคูส มรส

โทรศัพท
10. วุฒิการศึกษา (ใหเขียนตัวเต็มหามใชคํายอ)

โทรศัพท

11. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ/การศึกษาดูงาน

12. ตําแหนงปจจุบัน สถานที่ปฏิบัติราชการ

13. ประวัติการทํางาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

14. อัตราเงินเดือนปจจุบัน

บาท

-215. ตําแหนงทีข่ อโอน/ สวนราชการ

16. เหตุผลที่ขอโอน

17. ปจจุบันทานอยูในระหวางถูกดําเนินการทางวินัยหรือไม
( ) อยูระหวางดําเนินการ
( ) ไมอยูระหวางดําเนินการ
18. ทานเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือไม
( ) เคย

( ) ไมเคย

19. ทานเคยเปนผูรับโทษจําคุก เวนแตความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือไม
( ) เคย
( ) ไมเคย
20. รายชื่อผูบงั คับบัญชาหรือเคยเปนผูบงั คับบัญชาตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝายทีส่ ามารถประเมินสมรรถภาพในการ
ปฏิบัติราชการของทานได
20.1 ชื่อ - สกุล ............................................................. ตําแหนง.....................................................................
สถานที่เคยปฏิบัติราชการ ..........................................................................................................................
20.2 ชื่อ - สกุล ............................................................. ตําแหนง ......................................................................
สถานที่เคยปฏิบัติราชการ ..........................................................................................................................
20.3 ชื่อ - สกุล ............................................................. ตําแหนง ......................................................................
สถานที่เคยปฏิบัติราชการ ..........................................................................................................................
- พรอมนี้ไดแนบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา คือ
1. วุฒิการศึกษา
2. ทะเบียนประวัติขาราชการ (ก.พ.7)
- ขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง
(ลงชื่อ) .................................................. ผูขอโอน
( .................................................. )
ตําแหนง………………………………………….

-3ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชัน้ ตน
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………..

ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชัน้ ถัดไป
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..………………
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………..

ความเห็นชอบของผูบังคับบัญชาชัน้ สูง
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………
(ลงชื่อ)……………………………………………….
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………..

-4แบบคําร้องขอโอน
เขียนที่……………………………………..………………..
วันที่…………เดือน……………………………….พ.ศ……………….
เรื่อง

ขอโอนไปรับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ด้วยข้าพเจ้า………………………………………………………………………………….….อายุ………………….ปี
วุฒิการศึกษา…………………………………………………ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง………………………………………………………..
อัตราเงินเดือน……………………….………..บาท สังกัด………………...…………………………………………..…………………….
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่………….......................เดือน……………………..…….……………….พ.ศ………………..………………
จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา……………..ปี……………….เดือน………….วัน มีความประสงค์จะขอโอนไปรับราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ในตําแหน่ง…………………………………………………………………………………….
เหตุผลที่ขอโอน
1………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนครั้งนี้ด้วย
(………………………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………………….
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แบบประวัตสิ ่วนตัว

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1 นิ้ว

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิน่ อืน่
เพื่อแต่งตั้งดํารงตําแหน่งที่วา่ งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ตําแหน่ง……………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อและนามสกุล…………………………………………………………..……………………………………………………….....
วัน เดือน ปีเกิด……………………อายุ……….……..ปี……….…….สัญชาติ………....…….ศาสนา……………......
ชื่อบิดา………………………………………….…………..ชื่อมารดา……………………………………………………….……….
ภูมิลําเนาเดิม……………………………………………………………………..………………………………………………….....
ที่อยู่ปัจจุบัน……………………………………………………………………………………………………………………………..
สถานภาพการสมรส……………………………………………………………..………………………………………………......
เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกตําแหน่ง…………………….……………………………….…...ระดับ……...…….....
เมื่อวันที่………................…..เดือน……………………….…………….พ.ศ…………………….....................................
8. ตําแหน่งปัจจุบัน………………………………………………………………..………อันดับ……………………………………….
9. รับราชการในตําแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา……….......…… ปี…....…………………………เดือน………...……..วัน
(นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
10. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน…………….……..บาท วุฒิการศึกษา………………………………………………………………
จากสถาบัน…………………………………………………………………………………………………...………………………….
11. ประสบการณ์การทํางาน……………………………………………………………………………….……………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
12. ผ่านการศึกษาอบรม/ดูงาน
….……………………………………………………………………………………………………..………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……......
13. ความสามารถพิเศษ…….................…………………………………………….……………………………………………......
….……………………………………………………………………………………………………..………………………………….....
….……………………………………………………………………………………………………..………………………………….....
14. การดําเนินการทางวินัย/อาญา………………………………………………………………….…………………………….......
15. สถานที่ตดิ ต่อได้สะดวกรวดเร็ว……………………………………………………………………………..…………………......
โทร.............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…………………………..………………..ผู้สมัคร
(………………………….……………….)
ตําแหน่ง………………………….……………..

-6ประวัตกิ ารลาและหนังสือรับรองความประพฤติที่ผบู้ งั คับรับรอง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ง/ฝ่าย/กอง/สังกัด

จํานวน
ครั้งที่ลา

ลาป่วย

ลากิจ

จํานวนวันลา
ลา
ลา
อุปสมบท คลอด
บุตร

ลา
ไปศึกษา
ต่อ

รวม
วันลา

หมายเหตุ

ข้าราชการผู้นี้อยู่ระหว่าง
ถูก
ไม่ถูก ดําเนินการทางวินัย อาญา ทางเพ่ง
ความประพฤติ……………………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
(ลงชื่อ)………….……………………..ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(………………….……………..)
ตําแหน่ง…………………………………..……….

-7-

หนังสือรับรองความประพฤติ
เลขที…่ ………/…………

(ส่วนราชการ)……………………………………

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า…………………………………………………………..………………………..
ตําแหน่ง……………….....................……………….ระดับ......................................อัตราเงินเดือน………………….….บาท
สังกัด……………………………….......................... เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกดําเนินการทางวินัย
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่……………เดือน……………………พ.ศ………………..
(……………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………….………………

-8-

หนังสือรับรองคุณสมบัติ
เลขที…่ ………/…………

(ส่วนราชการ)…………………..………………

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า…………………………………………………………..………………………..
ตําแหน่ง………………..................................ระดับ......................................อัตราเงินเดือน……………………….….บาท
สังกัด……………………………….................................. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแพร่ เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งที่ว่างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงวันที่......................................ทุกประการ
จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน
ให้ไว้ ณ วันที่……………เดือน……………………พ.ศ………………..
(……………………………………….)
ตําแหน่ง…………………………………………

