
หนังสือขอโอนตามมาตรา 64  

(การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรอืนสามัญมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ) 

เขียนที.่.................................................  

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

เรื่อง  ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 

เรียน  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  

ข้าพเจ้า ...........................................................เลขประจำตัวประชาชน .....................................
อายุ...........ปีสัญชาติ ...............ศาสนา..................อยู่บ้านเลขที่ ................ถนน ....................................................
ตำบล /แขวง ............ .................อำเภอ /เขต .........................................จั งห วั ด ...............................................  
รหัสไปรษณี ย์ ..........................โทรศัพท์ ........................................................e-mail.............................................
ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการ/พนักงาน......................................ตำแหน่ง.................................................. 
ระดับ/ชั้น.....................................รับเงินเดือนในระดับ/อันดับ/ชั้น..................................ขั้น.........................บาท  
สำนัก/กอง........................................กรม...............................................โทรศัพท…์……………………………………  
 

ประสงค์ขอโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา  64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ในตำแหน่ง.......................................................ส่วน............................................. ..................... 
สำนัก.............................................................................กรม..........................................................................................  
โดยมีเหตุผลในการขอโอนคือ....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................  
 

จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน ดังนี้  
  1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

2. เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่....................เดือน..................................พ.ศ........................... 
เป็นข้าราชการ/พนักงาน..............................ตำแหน่ง........................................ระดับชั้น................................  
สังกัด................................................................................................................................................................. .........  

3. วินัย/คดคีวาม  
(  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย    (  ) ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย  
(  ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย   (  ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย  
(  ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา  (  ) ไม่อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญา  
(  ) อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย   (  ) ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
4. ความรู้ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) .......................................................................................  

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

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

............................................................................................................................. .......................................................... 
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ทั้งนี ้ได้แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่  

(  ) สำเนาทะเบียนประวัติ หรือ ก.พ. 7 จำนวน.............................ฉบับ  

(  ) สำเนาวุฒิการศึกษา และสำเนาระเบียนแสดงการศึกษา (Transcript) จำนวน.............ฉบับ  

(  ) รูปถ่าย จำนวน....................รูป  

(  ) เอกสารอ่ืน (ถ้าม)ี เช่น สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้น  

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

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

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

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

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

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

  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดท่ีข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 

ขอแสดงความนับถือ  

 

 

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

               (..............................................................) 



 

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอโอน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอโอน (ผู้ขอโอนเป็นผู้กรอก) 

1. ชื่อผู้ขอโอน ................................................................................................................................................... 
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ..................................................................................................................... 
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ............................. ระดับ .................. 
 กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ................................................................. กอง ....................................................... .....
 กรม .................................................................... กระทรวง .........................................................................
 อบต./เทศบาล/อบจ ..............................................  อำเภอ ..................................จังหวัด ............................. 
 ดำรงตำแหน่งระดับปัจจุบันเมื่อ .................................................................................................................... 
 อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ........................................................  บาท 
3. ประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ 

1. ตำแหน่ง .......................................................................... ศูนย์/สำนัก ..............................................................  
2. ตำแหน่ง .................................................... ...................... ศูนย์/สำนัก .............................................................. 
3. ตำแหน่ง ................................................................ .......... ศูนย์/สำนัก .............................................................. 
4. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ .................. เดือน ....................................... พ.ศ. ...................... อายุ ................. ป ี

 อายุราชการนับถึงวันที่ยื่นขอโอน ................................. ปี 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภท/เลขที่/วันหมดอายุพร้อมแนบสำเนา) 
5. ประวัติการศึกษา 

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

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

ปีที่สำเร็จการศึกษา
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ตำแหน่ง
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ................................................. ผู้ขอโอน 

          (...............................................) 
           วันที ่............./................../ ............... 

 



 
    -3-        (แบบประเมินผู้ขอโอน) 

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ชื่อผู้ขอโอน ................................................................................................................ .......................................... 
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .............................................................................................................................. 
ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง ....................................................... ระดับ ............................... 
หรือเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ...................................................... ระดับ ........................... 
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ........................................................................ กอง ............................................................ 
กรม ............................................................... กระทรวง .................................................................................... 
อบต./เทศบาล/อบจ. ................................................ อำเภอ ....................................จังหวัด ........................... 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานในหน้าที่รับผิดชอบ ........................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลกัย้อนหลัง 3 ปี 

1. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...................................................... สังกัด .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...................................................... สังกัด  .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ ........................................................... 
 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ...................................................... สังกัด  .................................................................. 
 ผลการปฏิบัติงาน (รายละเอียด) .................................................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  
 
 (ลงชื่อ) ......................................................... (ผู้ขอโอน) 
 (........................................................) 

        ตำแหน่ง .......................................................... 
                วันที่ ............./................../ ............... 


