
ะร
!. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

หมู่ท่ี ๕ ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง 

ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

<y) พฤษภาคม ๒๕๖๕

เร่ือง ประกาศรับโอบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
สายงานผู้บริหารท่ีว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา 
โดยกำหนดรับสมัครรับโอนระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 

vwvw.suphan.go.th

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและประซาส้มพันธให้ทราบโดยท่ัวกัน

ขอแสดงความ'นิบถอ
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กองการเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง

โทร. ๐-๓๕๔๓-๑๗๘๒
vwvw.suphan.go.th “ยึดม่ันรรรมาภิบาล บริการเพ่ือประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เร่ือง รับโอนข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

สายงานผู้บริหารท่ีว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง 

รวม ๒ อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๕๒ (๑) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไชเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับข้อ ๑๖๓ (๒) และข้อ ๑๗๐ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไชการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง 
การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับและการเล่ือนข้ันเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
จึงประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
บริหารท่ีว่าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

๑. ดำแหน่งท่ีรับโอน
- ดำแหน่งรองปลัดองค์การบริหๅรส่วนจังหวัด จำนวน ๑ อัตรา

(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระ'ดับกลาง)
เลขทตำแหน่ง ๖๖-๑^๖£>-๑๑๐๑-๐๐๓

- ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)
เลขท่ีตำแหน่ง ๖๖-๑-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๔ สังกัดสำนักปลัด อบจ.

๒. คุณสมบัติของผู้ขอโอน
๒.๑ ป้จจุบันเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน 

ท่ีดำรงตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันกับตำแหน่งท่ีว่าง
๒.๒ มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับโอน ตามท่ี ก.จ. 

กำหนดไวในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๒.๓ ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย

๓. เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร
๓.๑ คำร้องขอโอนท่ีได้รับความยินยอมจากด้นสังกัด
๓.๒ ประวัติส่วนตัวของผู้ฃอโอน พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไวไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๓ ประวิตการลาของผู้ขอโอน และหนังสือรับรองความประพฤติท่ีผู้บังคับบัญชารับรองแล้ว
๓.๔ หนังสือยินยอมให้โอนจากต้นสังกัด
๓.๕ สำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) ท่ีรับรองโดยหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี
๓.๖ สำเนาวุฒิการศึกษา ท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมรับรองสำเนา 

ถูกต้อง
๓.๗ เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ๔. กำหนด...



- f e 

ar. กำหนดระยะเวลารับโอน
ผู้ท่ีมีความประสงค์ขอโอนไปดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่างดังกล่าว สามารถย่ืนคำร้อง 

ขอโอนพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเอง ได้ต้ังแต่วันท่ี วันท่ี..ร)๒-.»?>๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕. ณ กองการเจ้าหน้าท่ี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยสามารถ Download เอกสารได้ท่ี WWW.Suphan.go.th หากต้องการ 
ทราบข้อมูลเพ่ิมเติมให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๔๓-๑๗๘๒ 

ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ^ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

http://WWW.Suphan.go.th


คำร้องขอโอน

เขียนท่ี................................................
วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ..............

เร่ือง ขอโอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้วยข้าพเจ้า..............................................................................................................................อายุ............................... . ป ี ว ุฒ ิการศึกษา.........................................

ปีจจุบันดำรงตำแหน่ง.................................อัตราเงินเดือน................. .บาท สังกัด........................
เร่ิมรับราชการเม่ือวันท่ี.............เดือน.........................................................พ.ศ.........................
ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเม่ือวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ...........รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

จบถึงปัจจุบันเปีนเวลา........... ปี.............. เดือน................... วัน มีความประสงค์จะขอโอนไปรับราชการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในตำแหน่ง...............................................................

เหตุผลท่ีขอโอน
๑........................................................................................................
๒..................................................................................
๓.............................................................................................................

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอโอนคร้ังน้ีด้วย

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

(...................................... )
ตำแหน่ง....................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเบ้ืองด้น

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

(...................................... )
ตำแหน่ง....................................



-๒-

ความเห็นของผู้บังคับบัญขาช้ันถัดไป

(ลงข่ือ)......................................

(...................................... )
ตำแหน่ง....................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญขาช้ันสูงสุด

(ลงข่ือ)......................................

(...................................... )
ตำแหน่ง....................................



แบบประวัติส่วนตัว
ผู้ประสงค์จะขอโอนไปรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

ในตำแหน่ง.............................................

๑. ซ่ือและซ่ือสกุล................................................................................................................

๒. วัน เดือน ปี เกิด............................. อายุ....... ปี สัญชาติ........ศาสนา.....................................
๓. ซ่ือบิดา...................................................... ซ่ือมารดา............................................................

๔. ภูมิลำเนาเดิม..................................................................................................................
๔. สถานภาพการสมรส ( )โสด ( ) สมรสอยู่ด้วยกัน ( ) สมรสไม่ได้อยู่ด้วยกัน ( ) หย่า ( ) หม้าย
๖. เร่ิมบรรจุเข้ารับราชการคร้ังแรก ตำแหน่ง......................................... ระดับ...............................

เม่ือวันท่ี.......... เดือน.................... พ.ศ..............

๗. ตำแหน่งบิจจุบัน........................รับเงินเดือนอันดับ............วิทยฐานะ......................................
๘. รับราชการในตำแหน่งดังกล่าวมาเปีนเวลา......................ป.ี.....................เดือน......................วัน
๙. อัตราเงินเดือนบิจจุบัน....................บาท
๑๐. วุฒิการศึกษา..............................................จากสถานศึกษา................................................
๑๑. ประสบการณ์การทำงาน...................................................................................................

๑๒. ผ่านการศึกษาอบรม/ดูงาน

๑๓. การดำเนินการทางวินัย/อาญา.................................
๑๔. ตำแหน่ง,ท่ีขอ'โอน................................................
๑๔. สถานท่ีติดต่อได้สะดวก รวดเร็ว..............................

เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................ท่ีทำงาบ

มือถือ...............................................

(ลงซ่ือ)...................................... ผู้ขอ'โอน

(................... .................. )
ตำแหน่ง ......................................



ประวัติการลา
จองข้าราชการ............................

ประจำปีงบประมาณ............
ต้ังแต่วันท่ี..................................... ถึงวันท่ี

ข่ือ - นามสกุล 
ตำแหน่ง

จำนวน 
คร้ังท่ีลา

ประ๓ทของวันลา
หมายเหตุลาป่วย ลากิจ ลา

อุปสมบท
ลาไป 

สืกษาต่อ
ลาคลอด

บุตร
รวม
วับลา

ข้าราชการผู้น้ีอยู่ระหว่าง 

□  ถูก
► ดำเนินการทางวินัย อาญา ทางแฟง

□  ไม่ถูก

ความประพฤติ

(ลงข่ือ)......................................... ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น

(...........................................)
ตำแหน่ง

(ลงข่ือ)......................................หัวหน้าหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ี

(......................................... )
ตำแหน่ง



หนังสือรับรองความประพฤติ

เลขท่ี........./. (ส่วนราซการ),

หนังสือฉบับน๋ึให้!ว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................
ตำแหน่ง...................................................... ระดับ............... เลขท่ีตำแหน่ง..................................

อัตราเงินเดือน.............................. บาท สังกัด..............................................................................
เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่อยู่ในระหว่างดำเนินการทางวินัยและถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกตั้งคณะกรรมการ 

สอบสวนหรืออยู่ในระหว่างการสอบสวนแต่ประการใด

จีงออกหนังสือรับรองให้!ว้เป็นหลักฐาน

ให้!ว้ ณ วันท่ี........... เดือน...................พ.ศ...............

ลงข่ือ............................................

(..............................................)
ตำแหน่ง........................................



หนังสือรับรองคุณสมบัติ

เลขท่ี........./. (ส่วนราชการ).

หนังสือฉบับน้ื1ห้1ว้เพ่ือรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว.......................................................
ตำแหน่ง...................................................... ระดับ................เลขท่ีตำแหน่ง..................................

อัตราเงินเดือน.............................. บาท สังกัด..............................................................................
เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานส่วนท้องถ่ินอ่ืน......................... เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงาน- 
ส่วนท้องถ่ินอ่ืน เพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท่ีว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๒ อัตรา ฉบับลงวันท่ี ๓ 

พฤษภาคม ๒<£๖๕: ทุกประการ

ให้ไว้ ณ วันท่ี........... เดือน..................พ.ศ...............

ลงซ่ือ............................................

(..............................................)
ตำแหน่ง........................................



หนังสือยินยอมให้โอบ

เลขท่ี........./. (ส่วนราชการ).

ข้าพเจ้า.......................................................ตำแหน่ง...........................................
ไม่ขัดข้องและยิบยอมให้............................................................ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง..................................................ระดับ.......................
เลขท่ีตำแหน่ง..................................... อัตราเงินเดือน......................บาท สังกัด..............................
โอนไปดำรงตำแหน่ง............ .................................................สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ตามความประสงค์

ให้ไว้ ณ วันท่ี...........เดือน................... พ.ศ...............

ลงช่ือ...

ตำแหน่ง
.)


