
(ผนวก ก) 
 

หมายเลขผูสมัคร     
(สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

ใบสมัครคัดเลือกเพ่ือเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับชํานาญการพิเศษ สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

 

******************************************************** 

 
 

1. ช่ือ – สกุล_______________________________________________________________________ 

๒. วัน เดือน ปเกิด_____________________ อายุปจจุบัน______ป ปเกษียณอายุราชการ พ.ศ.________ 

 ๓. ปจจุบันดํารงตําแหนง______________________________________ระดับ____________________ 

 ๔. สังกัด___________________________________________________________________________ 

 ๕. ท่ีอยู____________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

 ๖. เบอรโทรศัพท (มือถือ)__________________________โทรศัพท (ทํางาน)_______________________ 

๗. วุฒิการศึกษาสูงสุด  เฉพาะท่ีไดรับการรับรองจาก ก.พ. และหากยังไดรับการบันทึกลงใน ก.พ. 7 

  ใหสงหลักฐานวุฒิการศึกษา พรอมรับรองสําเนาถูกตองมาพรอมใบสมัคร 
 

วุฒิการศึกษา (สูงสด) 

ระดับ 

(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก/อ่ืนๆ) 

 

สาขา  

 

สถาบัน   

 

ประเทศ  

 

ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

/๘. ประวัติ... 

คําเตือน : ใหผูสมัครฯ ระบุขอมูลประวัติสวนตัว และประวัติการรับราชการใหถูกตอง ตามความเปน
จริง โดยสามารถตรวจสอบความถูกตองไดท่ี หนวยงานตนสังกัดของผูสมัครฯ ซึ่งเปนหนาท่ีของ
ผูสมัครฯ ท่ีจะตองระบุขอมูลตามใบสมัครใหถูกตอง โดยคณะกรรมการคัดเลือกฯ จะไมรับผิดชอบตอ
การพิจารณาคุณสมบัติ และคุณลักษณะของผูสมัครฯ ท่ีไมตรงตามความเปนจริง ในทุกกรณี และ
หากผูสมัครฯ รายใด ใหขอมูลอันเปนเท็จไมวาจะโดยเจตนา หรือไมเจตนาก็ดี ทานอาจถูก
ดําเนินการทางวินัย ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0707.3/ว 5 ลงวันท่ี 12 เมษายน 2542 
และหามดัดแปลงแกไขขอความ และเง่ือนไขในเอกสารใบสมัครฉบับน้ีโดยเด็ดขาด 

 
 
 

รูปถายขนาด 1.5 น้ิว 
ไมเกิน 6 เดือน 
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ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................................................................................... 

 ๘. ประวัติการรับราชการ 

  ๘.๑ วันท่ีบรรจุเขารับราชการ_________________________________________________________ 

   ตําแหนง_________________________________สังกัด________________________________ 

 ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม___________ป __________เดือน (นับถึงวันท่ี ๒7 กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 

 ๘.๒ ประวัติการดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทาตําแหนง 

  ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 4 ป 

  คําอธิบาย : ใหระบุวันท่ีเขาสูตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ หรือระดับ 6/7 (เดิม)  

(ไมวาขณะนั้นจะดํารงตําแหนงในสายงานใดก็ตาม) 

 

ประเภท/ระดับ เวลา 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีเขาสูตําแหนง 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุด 
รวม (จํานวน) 

1. ระดับ 6 

ปกติ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

2. ระดับ 7 

ปกติ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

3. วิชาการ/ชํานาญการ 

ปกติ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 

 

 

 

 

___ป ____เดือน ___วัน 

  

หมายเหตุ : 1. หากไมเคยดํารงตําแหนงในระดับใด ใหเวนวางไว 

 2. ตําแหนงปจจุบันใหระบุวันท่ีสิ้นสุดคือวันปดรับสมัคร (วันท่ี ๒7 กุมภาพันธ ๒๕๖๑) 
 

/8.๓ ประวัติ.... 
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ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................................................................................... 

 ๘.๓ ประวัติการดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก ตองมีระยะเวลา 

  ไมนอยกวา ๑ ป (ระยะเวลาตนทุน) 

  คําอธิบาย: ใหระบเุฉพาะสายงานท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก เทานั้น 

   ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ตองระบุวาเคยดํารงตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ในทุกระดับ (ปฏิบัติการ / ชํานาญการ หรือระดับ 3 / 4 / 5 / 6 / 7 เดิม ) แตเม่ือ

รวมแลวตองไมนอยกวา 1 ป ระยะเวลาในสวนนี้ ไมสามารถ นับรวมกับการดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ ได  

 

 

ตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก 

(นักวิเคราะหนโยบายและแผน) 

 

เวลา 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีเขาสูตําแหนง 

วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุด 
รวม (จํานวน) 

1. ตําแหนง____________________ 

 สังกัด______________________ 

 __________________________ 

ปกติ 
 

 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
 

 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

๒. ตําแหนง____________________ 

 สังกัด______________________ 

 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
 

 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
 

 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

๓. ตําแหนง____________________ 

 สังกัด______________________ 

 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

๔. ตําแหนง____________________ 

 สังกัด______________________ 

 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

 

หมายเหตุ : 1. ใสขอมูลระยะเวลาการดํารงตําแหนง ใหครบ 1 ป เทานั้น 

 2. กรณีมีการยายเขาสูตําแหนงหลายครั้ง และตองนับรวมถึงจะครบ 1 ป ใหใสเพ่ิมเติมในขอ 2 3 4 ได 

(อาจเพ่ิมตารางไดตามความเหมาะสม) 

 
/8.4 ประวัติ.... 
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ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................................................................................... 

 ๘.๔ ประวัติการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานท่ีสมัครเขารับการคัดเลือกตามคุณวุฒิ
ของบุคคล ใสเครื่องหมาย  ใหตรงกับวุฒิการศึกษา สูงสุด ของทาน 

  1.  ปริญญาตร ี ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๘ ป 
  2.   ปริญญาโท  ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ ป 
  3.   ปริญญาเอก ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา ๔ ป 
 คําอธิบาย : ใหระบุประวัติการรับราชการในตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก (ไมจํากัดระดับ) หรือ
ตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน ไดแก (1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (2) นักทรัพยากรบุคคล  
(3) นักจัดการงานท่ัวไป (4) นักประชาสัมพันธ (5) นักวิเทศสัมพันธ (5 สายงานนี้ถูกจัดอยูในกลุมตําแหนงเดียวกัน) 
ท้ังนี้ ผูสมัครฯ ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ จะตองเคยดํารงตําแหนงนักวิเคราะห
นโยบายและแผน หรือตําแหนงอ่ืน ๆ ในกลุมตําแหนงเดียวกันขางตน รวมระยะเวลาแลวตองไมนอยกวา ๘ ป 
(ปริญญาตรี) , ไมนอยกวา ๖ ป (ปริญญาโท) และไมนอยกวา ๔ ป (ปริญญาเอก) จึงจะสามารถสมัครเขารับ 
การคัดเลือกในตําแหนงนี้ได (กลุมนี้ไมตองสงแบบเก้ือกูล) 
 กรณีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานรวมกับระยะเวลาในกลุมตําแหนงไมครบ ทานอาจนํา
ระยะเวลาการดํารงตําแหนงอ่ืน ๆ ท่ีไมอยูในกลุมตําแหนงเดียวกับ 5 สายงานขางตน เชน ปลัดอําเภอ นักวิชาการท่ีดิน 
นักวิชาการวัฒนธรรม ฯลฯ มานับระยะเวลารวมได แตผูสมัครตองจัดทําแบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตําแหนง
ท่ีเก่ียวของหรือเก้ือกูลกับตําแหนงท่ีสมัครเขารับการคัดเลือก (ท่ีเรียกวาแบบเก้ือกูล ตามเอกสารในภาคผนวก ข 
แนบทายประกาศรับสมัครฯ) เสนอตอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาตอไป 
 

ประเภท/ระดับ เวลา 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีเขาสูตําแหนง 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีส้ินสุด 
รวม (จํานวน) 

1. ตําแหนง____________________ 
 สังกัด______________________ 
 __________________________ 

ปกติ 
 
 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
 
 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

๒. ตําแหนง____________________ 
 สังกัด______________________ 
 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
 
 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
 
 

 
___ป ____เดือน ___วัน 

๓. ตําแหนง____________________ 
 สังกัด______________________ 
 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

๔. ตําแหนง____________________ 
 สังกัด______________________ 
 __________________________ 

(ถามี) 

ปกติ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

ทวีคูณ 
  

___ป ____เดือน ___วัน 

หมายเหตุ : เพ่ิมตารางไดตามความจําเปน 

/9. ผลการปฏิบัติ.... 
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ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................................................................................... 

 ๙. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ป (ความยาวไมควรเกิน 1 หนากระดาษ) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

/ขาพเจา... 
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ช่ือ – สกุล ........................................................................................................................................................................................... 

 
 ขาพเจาเปนผูรับรองคุณสมบัติดวยตนเอง และขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองและ 
เปนความจริงทุกประการ และหากขาพเจาไดรับความเสียหายจากการระบุขอมูลตามเอกสารนี้ ผิดพลาด หรือ
คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง ขาพเจายินยอมรับผลจากความเสียหาย และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

ลงชื่อ __________________________________ ผูสมัครฯ 
 (_________________________________)  

วันท่ี __________________________________  
 
หนวยงานตนสังกัดของ___________________________________________________________________ 
ตําแหนง_____________________________________________________________________________ 
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกฯ ตําแหนง_________________________________________________________ 
ไดตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูสมัครดังกลาวแลว ปรากฏวา เปนผูมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ 

 
ลงชื่อ _________________________________  

 (________________________________)  
ตําแหนง _________________________________  

วันท่ี _________________________________  
 
 
หมายเหตุ : ใหหัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย เปนผูลงชื่อรับรองคุณสมบัติของผูสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี กองการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
หมายเลขโทรศัพท 0 2223 9353 (มท. 50698 50378 50699) 
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