
 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่      …………………………                                วันที่ ………………………………………......... 
เร่ือง  ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน ้า 

เรียน  เลขานุการกรม 

ข้าพเจ้า ..................................................................................................... ปัจจุบันรับราชการต้าแหน่ง 
....................................................................................................... ระดับ ..................................................................... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ........................................................................................................................................................... 
กอง / ส้านัก ...................................................................................................................................................................... 
กรม .................................................................................. กระทรวง ............................................................................... 
โทร ........................................................................ มือถือ .................................................................... มีความประสงค์ 
จะขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน ้า พร้อมนี ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามรายละเอียด       
ที่แนบมาพร้อมนี  

  หนังสือขอโอน 
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอโอน 
  ส้าเนา ก.พ. 7 /ส้าเนาประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ส้าเนาบัตรข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
  รูปถ่าย 1 ใบ 
  วุฒิการศึกษา 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

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

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

 



 

 หนังสือขอโอน 

เขียนที่ .................................................................. 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า 

 ข้าพเจ้า ....................................................................................................... อาย ุ...................... ปี 
ภูมิล้าเนา บ้านเลขท่ี ................... หมู่ที่ ................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ................................. 
ต้าบล ............................................ อ้าเภอ ............................................. จงัหวัด ................................................ 
คุณวุฒิ ........................................................................... สาขา ............................................................................ 
มหาวิทยาลัย ......................................................................................... ปีที่ส้าเร็จการศึกษา .............................. 
เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ...................... ปัจจุบันรับราชการเป็น 
ข้าราชการ ........................................................ ต้าแหน่ง .............................................  ระดับ .......................... 
เงินเดือนปัจจุบัน ............................................... บาท  ฝ่าย ................................................................................ 
ส่วน ........................................................................... กรม .................................................................................. 
กระทรวง ............................................................................................... 
ข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนมารับราชการสังกัดกรมทรัพยากรน ้า (กอง/ศูนย์) .....................................................  
1. ส้านัก/ศูนย์ ............................................................... ต้าแหน่ง ...................................................................... 
2. ส้านัก/ศูนย์ ............................................................... ต้าแหน่ง ....................................... ............................... 
3. ส้านัก/ศูนย์ ............................................................... ต้าแหน่ง ......................................... ............................. 
เหตุผลในการขอโอน ............................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ........................... 
หากได้รับการพิจารณารับโอน ข้าพเจ้าจะขอสละสิทธิ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับต้าแหน่งของตัวเอง 
และบุคคลในครอบครัวทุกประการ 

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



 

หนังสือรับรอง 
 
 ข้าพเจ้า ....................................................................... ต้าแหน่ง ................................................... 
เป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด ขอรับรองว่า ................................................................................................................  
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่การงาน         
มีความสนใจและอุตสาหะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างด ี
 
 
 (ลงชื่อ) ......................................................... 
           (........................................................) 

ต้าแหน่ง .......................................................... 
ผู้รับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอโอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอโอน (ผู้ขอโอนเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อผู้ขอโอน ................................................................................................................................................... 
 เลขที่บตัรประจ้าตัวประชาชน ..................................................................................................................... 
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้าแหน่ง ............................. ระดับ .................. 
 กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ................................................................. กอง ....................................................... .....
 กรม ....................................................................  กระทรวง .........................................................................
 อบต./เทศบาล/อบจ .............................................. อ้าเภอ ..................................จังหวัด ............................. 
 ด้ารงต้าแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อ .................................................................................................................... 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ........................................................  บาท 
3. ประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมทรัพยากรน ้า 

1. ต้าแหน่ง .................................................................... ศูนย์/ส้านัก ........................................................ 
2. ต้าแหน่ง .................................................................... ศูนย์/ส้านัก ................................. ....................... 
3. ต้าแหน่ง .................................................................... ศูนย์/ส้านัก ................................. ....................... 

4. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ .................. เดือน ....................................... พ.ศ. ...................... อายุ ................. ปี 
 อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอโอน ................................. ปี 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภท/เลขที่/วันหมดอายุพร้อมแนบส้าเนา) 
5. ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒิชื่อย่อ
............................  
............................ 
............................  
............................ 

วิชาเอก
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

ปีที่ส้าเร็จการศึกษา
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

สถาบัน   
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 
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6. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน 
ปี    

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

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

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

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

ระยะเวลา
........................................ 
........................................ 
........................................ 
........................................ 

หลักสูตร
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

สถาบัน   
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 
…………………………………..................... 

7. ประวัติการรับราชการ (ตั งแต่เริ่มบรรจุถึงปัจจุบัน ข้อมูลจาก ก.พ. 7 หรือประวัติพนักงาน) 
วัน เดือน ปี

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ต้าแหน่ง
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

ระดับ
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 

อัตราเงินเดือน
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

สังกัดสถาบัน 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 
………………………………..….…….. 

8. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขอโอน 

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

 



 
    -3-        (แบบประเมินผู้ขอโอน) 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อผู้ขอโอน ................................................................................................................ .......................................... 
เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน ..............................................................................................................................  
ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้าแหน่ง ....................................................... ระดับ ............................... 
หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้าแหน่ง ...................................................... ระดับ ........................... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ........................................................................ กอง ............................................................ 
กรม ............................................................... กระทรวง .................................................................................... 
อบต./เทศบาล/อบจ. ................................................ อ้าเภอ ....................................จังหวัด ........................... 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานในหน้าที่รับผิดชอบ ........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัย้อนหลัง 3 ปี 

1. ปี พ.ศ. ที่ด้าเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในต้าแหน่ง ...................................................... สังกัด .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปี พ.ศ. ที่ด้าเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในต้าแหน่ง ...................................................... สังกัด  .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปี พ.ศ. ที่ด้าเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในต้าแหน่ง ...................................................... สังกัด  .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 (ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ขอโอน) 
 (........................................................) 

        ต้าแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ............./................../ ............... 

 


