เอกสารทีใช้ ในการขอโอน (ย้ าย)
ไปสั งกัดองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย
1. หนังสื อราชการจากหน่ วยงานต้ นสั งกัด
2. แบบคําร้ องขอโอน
3. ประวัติส่วนตัวพร้ อมติดรู ปถ่ ายขนาด . นิว/
4. แบบประวัติการลา
5. สํ าเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.3) พร้ อมรับรองสํ าเนา
6. สํ าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ทีใช้ สําหรั บตําแหน่ งที
ขอโอน พร้ อมรับรองสําเนา
7. สํ า เนาปริ ญ ญาบั ต ร หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร ที ใช้ สํ า หรั บ
ตําแหน่ งทีขอโอน พร้ อมรับรองสํ าเนา

แบบคํารองขอโอน
เขียนที่..............................................................
วันที่............เดือน...........................พ.ศ....................
เรื่อง ขอโอนไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
ด"วยข"าพเจ"า........................................................อายุ..................ป$ วุฒิ..............................................
ป&จจุบันดํารงตําแหนง.................................................................รับเงินเดือนในอันดับ............................................บาท
สังกัด..............................................................................................................................................................................
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่..........เดือน........................ พ.ศ................ จนถึงป&จจุบันเป-นเวลา...........ป$.........เดือน........วัน
มีความประสงคจะขอโอนไปรับราชการในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เหตุผลที่ขอโอน
1. .............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให"ความเห็นชอบในการโอนครั้งนี้ด"วย
(ลงชื่อ)

.
(

ตําแหนง

)
.

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

.
(

ตําแหนง

)
.

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

.
(

ตําแหนง

)
.

-2ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นสูงสุด
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

.
(

ตําแหนง

)
.

แบบประวัติสวนตัว
ผูประสงคขอโอนมารับราชการสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง...........................................

ติดรูปถ)ายขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อและนามสกุล…………………………………………………………………………………………………...
๒. วัน เดือน ปเกิด...............................................อายุ.................ป เชื้อชาติ................... สัญชาติ.......................
ศาสนา.......................
๓. ชื่อบิดา......................................................................ชื่อมารดา.......................................................................
๔. ภูมิลําเนาเดิม..................................................................................................................................................
๕. ที่อยู)ป*จจุบัน..................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.........................................
ตําบล................................. อําเภอ....................................จังหวัด...........................โทรศัพท3.........................
๖. สถานภาพ ( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย)า
( ) หม7าย
ที่อยู)ของคู)สมรส..............................................................................................................................................
๗. เริ่มบรรจุเข7ารับราชการครั้งแรกตําแหน)ง........................................................................................................
เมื่อวันที่................เดือน...........................................พ.ศ.............................
๘. วุฒิการศึกษา............................................................ จากสถาบันการศึกษา......................................................
๙. ตําแหน)งป*จจุบัน .................................................... ระยะเวลาการดํารงตําแหน)ง ................ป..................เดือน
อัตราเงินเดือนป*จจุบัน...................................... บาท
๑๐. ประสบการณ3การทํางาน..............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๑๑. ผ)านการศึกษาอบรม/ดูงาน..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๒. ความสามารถพิเศษ..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๑๓. การดําเนินการทางวินัย/อาญา.....................................................................................................................
๑๔. ตําแหน)งที่ประสงค3สมัครรับโอน...................................................................................................................
๑๕. สถานที่ติดต)อได7สะดวก................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ............................................. เจ7าของประวัติ
(....................................................)
ตําแหน)ง......................................................

-4ผลงานในรอบ 3 ป*ที่แลวมา (ผูรับการประเมินเป-นผูกรอก)
ให7ผู7รับการประเมินเปEนผู7กรอกรายละเอียดของผลงานย7อนหลัง 3 ป จํานวนไม)เกิน 3 ชิ้น
ผลงานที่ 1

(ลงชื่อ) ผู7รับรองผลงาน
ตําแหน)ง
ผลงานที่ 2

(ลงชื่อ) ผู7รับรองผลงาน
ตําแหน)ง
ผลงานที่ 3

(ลงชื่อ) ผู7รับรองผลงาน
ตําแหน)ง

-5ประวัติการลาและความประพฤติของข"าราชการ
ป$งบประมาณ พ.ศ. ..................
ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่............................

ชื่อ - สกุล

จํานวน
ครั้งที่
ลา

ลา
ป)วย

ลา
กิจ

จํานวนวันลา
ลา
ลา
ลา
คลอดบุตร
ศึกษาต.อ
อุปสมบท

รวม หมาย
วันลา เหตุ

ข"าราชการผู"นี้อยูระหวาง
ถูก ดําเนินการทางวินัย อาญา ทางเพง
ไม.ถูก ดําเนินการทางวินัย อาญา ทางเพง
ความประพฤติ
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
ผู"บังคับบัญชาชั้นต"น
(...............................................................)
ตําแหนง................................................................
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน.ง
องค3ประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
หมวด 1 องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)
1.1 ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู" ประสบการณ
ความชํานาญ ความรอบรู"ในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวข"อง
กับตําแหนง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ
ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให"สําเร็จ
ตามที่ได"รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกต"องความครบถ"วน
สมบูรณและงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให"รวมถึงความสามารถในการ
แก"ป&ญหา เชาวป&ญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ
1.2 ความรับผิดชอบต.อหนาที่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่
จะทํางานที่ได"รับมอบหมายให"สําเร็จและเป-นผลดีแกทางราชการ การ
ไมละเลยตองานและพร"อมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น
ฯลฯ
หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ
หมวด 3 คุณลักษณะอื่น ๆ ทีจ่ ําเป-นสําหรับตําแหนง (40 คะแนน)
3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค3
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใช"ให"เป-นประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงานความสามารถในการแก"ป&ญหาตาง ๆ และมี
ความคิดสร"างสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหมให"สําเร็จเป-นผลดี
ฯลฯ
3.2 ทัศนคติและแรงจูงใจ
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีตอประชาชน ระบบราชการ
และงานในหน"าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร"นในการทํางาน
ความจงรักภักดีตอหนวยงานแนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณที่
สอดคล"องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับ ผิดชอบ ฯลฯ

คะแนนเต็ม
20

20

20

8

คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ
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องค3ประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน
3.3 ความเป:นผูนํา
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล
การตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การให"
คําแนะนําและการพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกว"าง และ
ยอมรับฟ&งความคิดเห็นของผู"อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง
กว"างขวาง รอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ
3.4 บุคลิกภาพและท.วงทีวาจา
พิจารณาจากการวางตนได"อยางเหมาะสมกับกาลเทศะ
ความหนักแนนมั่นคงในอารมณ ความเชื่อมั่นในตนเอง ตลอดจน
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาทีเ่ หมาะสม ฯลฯ
3.5 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ3
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเข"าได"กับ
สถานการณ สังคม และสิ่งแวดล"อมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบ" ังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและ
ผู"ใต"บังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับ
ผู"อื่น ฯลฯ
รวม

คะแนนเต็ม
8

คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ

8

8

8
100

(ลงชื่อ)…………….....………..........................………………
(……………....................……………………………)
ตําแหนง....................................................................

หมายเหตุ การตัดสินวาผู"ใดเป-นผู"คัดเลือกได"ให"ถือเกณฑวาต"องสอบได"คะแนนในแตละภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํา
กวาร"อยละหกสิบ และสําหรับภาคความเหมาะสมกับตําแหนงจะต"องได"คะแนนแตละหมวดไมต่ํากวาร"อยละหกสิบ

