(สําเนา)
ประกาศกรมคุมประพฤติ
เรื่อง รับโอนข้าราชการ
---------------------------------------ด้วยกรมคุมประพฤติ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและ
แต่ งตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เจ้ า พนั ก งานธุ ร การชํ า นาญงาน จํ า นวน ๑ อั ต รา เพื่ อ ปฏิ บั ติ ร าชการที่ สํ า นั ก งาน
คุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาขาสมุย จึงประกาศรับโอนข้าราชการที่มีความประสงค์มารับราชการสังกัด
กรมคุมประพฤติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑ คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิขอโอน
๑.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. เป็ น ข้าราชการและมี คุณสมบัติ ทั่ วไป และไม่มี ลั ก ษณะต้อ งห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
๒. เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือเคยถูกลงโทษทางวินัยหรือทางอาญา
๓. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน หรือเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีชํานาญงาน หรือเจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน
๒. การแสดงความประสงค์ขอโอน
๒.๑ วัน เวลา และสถานที่ยื่นความประสงค์
ให้ ผู้ ประสงค์ ข อโอนขอและยื่ นแบบแสดงความประสงค์ ข อโอนด้ ว ยตนเองหรื อ
ส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารเอ ชั้น ๔ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคําร้องขอโอน
ได้ทาง www.probation.go.th หัวข้อ “สมัครงาน/รับโอน” หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๑
๒.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมแบบแสดงความประสงค์ขอโอน
๑. รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่ น ตาดํ า ขนาด ๑ นิ้ ว หรื อ ๒ นิ้ ว
ถ่ายไม่เกิน 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 เช่น ทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิ ง) ใบเปลี่ ยนชื่อ – ชื่อ สกุ ล
อย่างละ ๑ ฉบับ
๒.๓ เงื่อนไข...

-๒๒.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑. ผู้ขอโอนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครตรงตามประกาศรับโอนจริงโดยต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบ
แสดงความประสงค์ขอโอน พร้อมทั้งยื่นเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
๒. ผู้ ข อโอนต้ อ งยื่ นหรื อ ส่ง ใบสมั ครและหลั กฐานให้ ครบในวั นยื่ น ใบสมัค ร ในกรณี ที่
หลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในประกาศ หรือไม่สามารถอ่านออกได้ หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน
หรือไม่สมบูรณ์ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ กรมคุมประพฤติจะไม่รับไว้พิจารณา
๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก
กรมคุมประพฤติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ กรมคุมประพฤติ และทาง www.probation.go.th หัวข้อ “สมัครงาน/ รับโอน”
๔. วิธีการคัดเลือก
กรมคุมประพฤติจะดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่แสดงออกถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดประวัติการรับราชการที่ปรากฏตามใบสมัคร
โดยวิธีประเมิ น ความเหมาะสมกั บตําแหน่ง (สัมภาษณ์ ) หรื อ อาจใช้ วิธีก ารอื่ นใดเพิ่มเติ มเพื่อ ให้ ได้ ข้อ มูล ที่ จะ
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สมัคร
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
(ลงชื่อ) ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ
(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)
อธิบดีกรมคุมประพฤติ

สําเนาถูกต้อง
ประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์
(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กุลพิชญ์ คัด/ทาน

คําร้องขอโอน

เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

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

๑.
ปี

เดือน
พ.ศ.
เกิดเมือ่ วันที่
เดือน (นับตั้งแต่วันที่กรมคุมประพฤติได้รบั ใบคําร้องขอโอน)

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
ตั้งแต่วันที่
เดือน
ระดับ
ปี
เดือน
รวมระยะเวลา
๔.๒ โอนไปสังกัด
ตั้งแต่วันที่
เดือน
ระดับ
รวมระยะเวลา
ปี
เดือน

ตําแหน่ง
พ.ศ
ตําแหน่ง
พ.ศ

-๒๕. ข้าพเจ้ารับราชการสังกัดเดิมปฏิบัติหน้าที่ดงั นี้

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

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

สมรสแล้ว
อื่นๆ
ตําแหน่ง
บาท

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

คน กําลังศึกษา

คน

รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
อื่นๆ

-๓๑๑. เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการของกรมคุมประพฤติ
ตําแหน่ง
ระยะเวลา
ปี
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ชื่อผู้บังคับบัญชา

เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

)
l

(
ตําแหน่ง

หมายเหตุ
หากกรมคุมประพฤติพิจารณารับโอนผู้ขอโอนท่านใด กรมคุมประพฤติจะมีหนังสือหรือ
โทรศัพท์ตดิ ต่อไปยังผู้ขอโอนโดยตรง
ผู้ขอโอนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ : คุณกุลพิชญ์ หรือ คุณวนิดา
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๔๗๖๑ ในวัน และเวลาราชการ
โปรดส่งเอกสารการขอโอนฉบับนี้มาที่ :
กรมคุมประพฤติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารเอ ชัน้ ๔
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
ชื่อ ……………………………………………….
ที่อยู่ ……………………………………………..
…………………………………………………..
จังหวัด ………………………………………….
รหัสไปรษณีย์

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

