(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง ขยายระยะเวลารับโอนข้าราชการ
---------------------------------------ด้วยกรมคุมประพฤติ มีความประสงค์จะขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน
มาบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ชํ า นาญการ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการที่ ก ลุ่ ม งานการคลั ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับโอน
ตํ า แหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ส ดุ ชํ า นาญการ กลุ่ ม งานการคลั ง สํ า นั ก งานเลขานุ ก ารกรม
(เลขที่ตําแหน่ง ๕๑) จํานวน ๑ อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานสูงในด้านวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่
ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิขอโอน
๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๒ เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
๒.๓ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งนักวิชาการพัสดุชํานาญการ
๓. การแสดงความประสงค์ขอโอน
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่ยื่นความประสงค์
ให้ ผู้ ป ระสงค์ ข อโอนขอและยื่ น แบบแสดงความประสงค์ ข อโอนด้ ว ยตนเองหรื อ
ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ อาคารเอ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
โดยสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงความประสงค์ขอโอนได้ทาง www.probation.go.th หัวข้อ“สมัครงาน/รับโอน”
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๑ , ๐ ๒๑๔๓ ๐๖๔๒

-๒๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบแสดงความประสงค์ขอโอน
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๑ รูป
๒. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ จํานวน ๑ ฉบับ
๓. สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่ง (ใบประกาศนียบัตร) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จํานวนอย่างละ ๑ ชุด
๔. สําเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบัน จํานวน ๑ ชุด
๕. เอกสารอื่ น ๆ เช่ น ทะเบี ย นสมรส (เฉพาะเพศหญิ ง ) ใบเปลี่ ย นชื่ อ – ชื่ อสกุ ล
อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑. ผู้ขอโอนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับโอนจริง โดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบ
แสดงความประสงค์ขอโอน พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
๒. ผู้ ข อโอนต้ อ งยื่ นหรื อ ส่ง ใบสมั ครและหลั ก ฐานให้ ครบในวั นยื่ น ใบสมัค ร ในกรณี ที่
หลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศ หรือไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ กรมคุมประพฤติจะไม่รับไว้พิจารณา
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
กรมคุมประพฤติ จะดําเนินการคัดเลือก โดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงออก
ถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประวัติการรับราชการที่ปรากฏตามใบสมัคร
โดยวิธีประเมิ น ความเหมาะสมกั บตําแหน่ง (สัมภาษณ์ ) หรื อ อาจใช้ วิธีก ารอื่ นใดเพิ่มเติ มเพื่อ ให้ ได้ ข้ อ มูล ที่ จะ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมคุ ม ประพฤติ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก วั น เวลาและสถานที่
คั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ กลุ่ ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล ชั้ น ๔ กรมคุ ม ประพฤติ
และทาง www.probation.go.th
ทั้งนี้ สําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกรมคุมประพฤติจะดําเนินการสอบถามข้อขัดข้องไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป แต่ถ้ามีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งดังกล่าวอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้มี
การขึ้นบัญชีตําแหน่งดังกล่าวใหม่แล้ว บัญชีครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชือ่ ) ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ
สําเนาถูกต้อง
ประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์
(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

วนิดา คัด/ทาน

คําร้องขอโอน

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

เรื่อง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ
เรียน อธิบดีกรมคุมประพฤติ
ด้วยข้าพเจ้า
ตําแหน่ง
ระดับ
สังกัด
อัตราเงินเดือน
บาท
มีความประสงค์จะขอโอนมารับราชการทางสังกัดกรมคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อายุ

๑. เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
ปี
เดือน (นับตั้งแต่วันที่กรมคุมประพฤติได้รับใบคําร้องขอโอน)
๒. มีคุณวุฒิการศึกษา
ปวช. สาขา
ปวส. สาขา
อื่นๆ

ในตําแหน่ง

๓. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่
ระดับ

ปริญญาตรี ทาง
ปริญญาโท ทาง
เดือน

พ.ศ
สังกัด

๔. ได้โอนไปรับราชการต่างสังกัดมาแล้ว ดังนี้
๔.๑ โอนไปสังกัด
ระดับ
ตั้งแต่วันที่
เดือน
รวมระยะเวลา
ปี
เดือน
๔.๒ โอนไปสังกัด
ระดับ
ตั้งแต่วันที่
เดือน
รวมระยะเวลา
ปี
เดือน

ตําแหน่ง
พ.ศ
ตําแหน่ง
พ.ศ

-๒๕. ข้าพเจ้ารับราชการสังกัดเดิมปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

๖. ผลงานดีเด่นหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการโอน
๖.๑
๖.๒
๗. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ
๗.๑ ตําแหน่ง
ระดับ
๗.๒ หน่วยงานที่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่
เขตกรุงเทพมหานคร
ต่างจังหวัด (ระบุจังหวัด)
จังหวัดใดก็ได
๗.๓ เหตุผลทีข่ อโอน

๘. สถานภาพการสมรส
โสด
๘.๑ คู่สมรสประกอบอาชีพ
เงินเดือน
๘.๒ สถานทีท่ าํ งานของคู่สมรส
๘.๓ มีบุตร
คน ธิดา

สมรสแล้ว
อื่นๆ
ตําแหน่ง
บาท

๙. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้
สําเนาวุฒิการศึกษา (ตําแหน่งปัจจุบัน)
สําเนา ก.พ. ๗
๑๐. สถานที่ทสี่ ามารถติดต่อได้เร็ว
๑๐.๑ ที่ทํางาน
โทรศัพท์
๑๐.๒ ที่บ้าน
โทรศัพท

คน กําลังศึกษา

คน

รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
อื่นๆ

-๓๑๑. เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการของกรมคุมประพฤติ
ตําแหน่ง
ระยะเวลา
ปี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ชื่อผู้บังคับบัญชา

เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(
ตําแหน่ง

)

หมายเหตุ
- หากกรมคุมประพฤติพิจารณารับโอนผู้ขอโอนท่านใด กรมคุมประพฤติจะมีหนังสือ
หรือโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ขอโอนโดยตรง
ผู้ขอโอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : คุณวนิดา หรือ คุณประทุมรัตน์
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๑ ในวัน และเวลาราชการ
โปรดส่งเอกสารการขอโอนฉบับนี้มาที่ :
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ ชั้น ๔
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ชื่อ ……………………………………………….
ที่อยู่ ……………………………………………..
…………………………………………………..
จังหวัด ………………………………………….
รหัสไปรษณีย์

ชื่อ ……………………………………………….
ที่อยู่ ……………………………………………..
………………………………………………….
จังหวัด ………………………………………….
รหัสไปรษณีย์

