
ดวนที่สุด

แบบคาํรอ้งขอย้าย



แบบแจ้งความประสงค์ขอย้าย ส าหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 1 กองการเจ้าหน้าที่ 
     โทร. 0 2579 3690  Fax 0 2579 1249 

เรียน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าพเจ้า..................................................... ต าแหน่ง ........... ...................................................... 

ต าแหน่งเลขท่ี ............................. กลุ่ม/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ......................................................................... 

 กอง/ส านัก/จังหวัด ..............................................................................................................................................  

มีความประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน ............... ต าแหน่ง 

ตามล าดับ ดังนี้ 

1. ต าแหน่ง .....................................................................................................................
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ............................................................................................................ 
กอง/ส านัก/จังหวัด ................................................................................................................................... 

2. ต าแหน่ง .....................................................................................................................
กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ............................................................................................................ 
กอง/ส านัก/จังหวัด ................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ย้ายตามค าร้องนี้ ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ 
ขอเบิกค่าเช่าบ้าน ตามที่ระทรวงการคลังก าหนด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ลงช่ือ ............................................................................ 

        (.........................................................................) 
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แบบค าร้องขอย้าย 
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ - สกุล ………………………………………………..…………………………………………………………..............................…............

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง  ผอ.กลุ่ม/ศูนย/์หัวหน้ากลุ่ม   เกษตรอ าเภอ   นวส.ชพ./ต าแหน่งอื่น ๆ (ระดบั ชพ.) 

ต าแหน่งเลขที่ …………… ศูนย์/กลุ่ม/อ าเภอ……………………………….............กอง/ส านัก/จังหวัด................................... 

ภูมิล าเนา ..................................................................................................... อัตราเงินเดือน............….…………… บาท 

วัน เดือน ปี เกิด.….………………………….เริ่มรับราชการวันที่…………………………….... ปีเกษียณอายุราชการ................. 

วันที่ด ารงต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ (ครั้งแรก) 

 ผอ.กลุ่ม/ศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม  เมื่อวันที่ ...................................................................................................... 

 เกษตรอ าเภอ เมื่อวันที่ ..................................................................................... ........................................ 

 นวส.ชพ./ต าแหน่งอื่น ๆ (ระดับ ชพ.) เมื่อวันที่ .......………………............................................................... 

    วันที่ด ารงต าแหน่งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ....................................................................................... .................................... 

    ด ารงต าแหน่งทีส่ังกัดปัจจุบัน เมื่อวันที่ ....................................................................................................................... 

ปัจจุบันได้รับค าสั่งให้ไป    รกัษาราชการ    ช่วยปฏิบัติราชการ   ที่สังกัดอ่ืน (ไม่ใช่ภายในสังกัดเดิม)   

    ชื่อสังกัดที่ไปรักษาราชการ หรือ ไปช่วยราชการ ……………………………………………………………………………………….……. 

    ตั้งแต่วันที่……..…เดือน……………………..…….พ.ศ.................... ถึงวันที่……...…เดือน……....………………...พ.ศ………..….… 

ตามค าสั่ง   กรมส่งเสริมการเกษตรที่……………./...................... ลงวันที่………เดือน……………….………พ.ศ.……….…… 

  จังหวัด......................  ที…่…………./...................... ลงวันที่………เดอืน……………….………พ.ศ.……….…… 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...…………………………………………………………………...................................................... 

2. วุฒิการศึกษาและสาขาที่ศึกษา

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

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

3. ประวัติการรับราชการ
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................................................... ......... 

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

ติดรูปถ่ายขนาด 
1 นิ้ว 
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4. การฝึกอบรมและดูงาน
..................................................................................................................................... ...............................................
........................................................ .................................................................................................................... ....... 

5. ผลงานที่ส าคัญหรือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในความสามารถ

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

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

6. เหตุผลในการขอย้าย
   ........................................................................................ ............................................................................ ................. 

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

7. ประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ หากได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว

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

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

8. ความรู้ความสามารถพิเศษ ความช านาญงานพิเศษ และทักษะท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ
............................................................................................................................. .......................................................
.......................................................................................................................................... .......................................... 

9. สุขภาพกายและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการด ารงต าแหน่ง
............................................................................................................................................................. .......................
.............................................................................................. .............................................................................. ........ 

10. ประวัติทางวินัย
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................... .................................................................................................................. ......... 

11. ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติย้ายตามค าร้อง ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ขอเบิกค่าเช่าบ้าน ตามที่ระทรวงการคลัง
ก าหนด และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และตรงกับความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ 

ลงช่ือ……………………………………..ผู้ขอย้าย 

    (……………………………….……………..) 

ต าแหน่ง……………………..…………………. 
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12.  ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ผู้อ านวยการกอง/ส านัก เกษตรจังหวัด หรือเทียบเท่า) 
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
. 
 
    
        ลงช่ือ…………………………..………………….. 
                        (……………...........……….……………..) 
        ต าแหน่ง……………………..………………….  
 
 
 
  
              
 

หมายเหตุ :  ผู้ประสงค์ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ต้องจัดท าแบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณา 
 
  1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเกษตรอ าเภอ  
       ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอ 
   2. ต าแหน่งอ่ืน ๆ ระดับช านาญการพิเศษ สังกัดกอง/ส านัก/เขต  
       ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/ศูนย์    
   3. ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (ระดับช านาญการพิเศษ) ขอย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม 
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แบบแสดงผลงาน 
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง................................................................................ 
เลขที่ต าแหน่ง ........................... หน่วยงาน ................................................................................. 

    ชือ่เจ้าของผลงาน…………………………………………..………………………………………………………………………………….....….. 
ต าแหน่งทางการบริหาร................................................................................. ....………………………………………..……...... 
ต าแหน่งในสายงาน....….………………………………………………………………………………………….......................................... 
สังกัด..........................….…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

ผลงาน ประโยชน์ของผลงาน ความรู้ความสามารถที่ใช้ 
ในการปฏิบัติงานนั้น 

1. (ชื่อและสาระส าคัญของ ………………………………     …………………………………….. 
ผลงานโดยสรุปย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

2. .......................................... ....................................          ……………………………………... 
3. ..........................................    ....................................              …………………………………...... 

       ฯลฯ 

  เจ้าของผลงาน ความเห็นผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป 

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

 ต าแหน่ง...........................................  ...................................................... 
 วันที่.................................................  ....................................................... 

 ลงช่ือ)............................................ 
             (................................................)

                ต าแหน่ง............................................ 
              วันที่.................................................. 

 หมายเหตุ 1. ผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น หมายถึง ผอ.กลุ่ม/ หน.กลุ่ม/ เกษตรอ าเภอ 
2. ผู้บังคับบัญชาที่เหนือขึ้นไป หมายถึง  ผอ.กอง/ ส านกั/ เกษตรจังหวัด

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
............................................................................ 
........................................................................... 
........................................................................... 

(ลงช่ือ) ................................................... 
        (...................................................) 

  ต าแหน่ง........................................................ 
วันที.่............................................................




