(ผนวก ก)

ใบสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
*************************************************************

สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลในตาแหน่ง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
 นิติกรชานาญการพิเศษ
 นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
๑. ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………………………….…………………….…………….……...……
๒. วัน เดือน ปีเกิด ……...….….....................….. อายุปัจจุบัน ……..…. ปี ........... เดือน
๓. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง …………………………………………………………………….. ระดับ....……..…………………….
4. สังกัด ...............................................................................................…………………………..……………………...
5. เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ......................………………………… โทรศัพท์ (ทีท่ างาน) ……………………....……….
6. วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด เฉพาะที่ได้รับการรับรองจาก ก.พ. และหากยังไม่ได้รับการบันทึกลงใน ก.พ. 7
ให้ส่งหลักฐานวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมใบสมัครด้วย
วุฒิการศึกษา (สูงสุด)
ระดับ
(ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก)

สาขา

สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

7. ประวัติการรับราชการ
7.1 วันทีบ่ รรจุเข้ารับราชการ …………………………………………………………………………………………..……….
ตาแหน่ง …………………………………………………………..…… สังกัด............………………………………………
ระยะเวลาปฏิบัติราชการ รวม …………….. ปี …………… เดือน (นับถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565)
7.2 ประวัติ การด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชานาญการ หรื อตาแหน่งอื่น ที่ เที ยบเท่ า
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
ประเภท/ระดับ
1. ระดับ 6/6 ว
2. ระดับ 7/7 ว
3. ประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการ

เวลา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าสู่ตาแหน่ง

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุด

......ปี ......เดือน ......วัน
......ปี ......เดือน ......วัน
......ปี ......เดือน ......วัน
......ปี ......เดือน ......วัน

ปกติ
ทวีคูณ
ปกติ
ทวีคูณ
ปกติ
ทวีคูณ

รวม
เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

รวม (จานวน)

หมายเหตุ : 1. หากไม่เคยดารงตาแหน่งในระดับใด ให้เว้นว่างไว้
2. ตาแหน่งปัจจุบันให้ระบุวันที่สิ้นสุดคือวันปิดรับสมัคร (วันที่ 21 มิถุนายน 2565)

......ปี ......เดือน ......วัน
......ปี ......เดือน ......วัน
......ปี ......เดือน ......วัน

-27.3 ประวั ติ ก ารด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ในสายงานที่ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก
ตามคุณวุฒิของบุคคล ใส่เครื่องหมาย  ให้ตรงกับวุฒิการศึกษา สูงสุด ของท่าน
1.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 5 ปี)*
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 ปี
3.  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (หลักสูตร 6 ปี)*
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
4.  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี
5.  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
หรือวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร
* หมายถึ ง คุ ณวุฒิ ปริญญาตรี ที่ มี หลั กสูตรก าหนดเวลาศึ กษาไม่ น้ อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนี ยบั ตรมั ธยมศึ กษาตอนปลาย
(เฉพาะปริญ ญาที่ ก.พ. กาหนดให้ได้รับเงินเดื อนตามหลัก สูตร 5 ปี ) และคุณ วุฒิ ปริญ ญาตรีที่ มีห ลัก สูตรก าหนดเวลาศึก ษา
ไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ปี ต่ อ จากวุ ฒิ ป ระกาศนี ย บั ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ ก.พ. ก าหนด เป็ น คุ ณ สมบั ติ เฉพาะส าหรับ ต าแหน่ ง
ในสายงานที่กาหนดตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 12 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554

ตาแหน่งที่สมัคร

เวลา

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

ปกติ
ทวีคูณ
ปกติ
ทวีคูณ
รวมระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับ
การประเมิ น บุ ค คล ( ครบ หรื อ  ไม่ ค รบ ขอนั บ ระยะเวลาเกื้ อ กู ล
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการรับสมัคร ผนวก ข.)

จานวน
.......ปี.......เดือน......วัน
.......ปี.......เดือน......วัน
.......ปี.......เดือน......วัน
.......ปี.......เดือน......วัน
.......ปี.......เดือน......วัน

เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

7.4 ประวั ติ ก ารด ารงต าแหน่ ง หรื อ เคยด ารงต าแหน่ ง ที่ ส มั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น บุ ค คล ต้ อ งมี
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ตาแหน่งที่สมัครฯ
1. ตาแหน่ง..........................
สังกัด...................................
2. ตาแหน่ง..........................
สังกัด...................................
(ถ้ามี)
3. ตาแหน่ง..........................
สังกัด...................................
(ถ้ามี)

เวลา

วัน/เดือน/ปี
ที่เข้าสู่ตาแหน่ง

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นสุด

รวม (จานวน)

ปกติ

......ปี ......เดือน ......วัน

ทวีคูณ

......ปี ......เดือน ......วัน

ปกติ

......ปี ......เดือน ......วัน

ทวีคูณ

......ปี ......เดือน ......วัน

ปกติ

......ปี ......เดือน ......วัน

ทวีคูณ

......ปี ......เดือน ......วัน
รวม

......ปี ......เดือน ......วัน

เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

หมายเหตุ : 1. ใส่ข้อมูลระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ให้ครบ 1 ปี เท่านั้น
2. กรณีมีการย้ายเข้าสู่ตาแหน่งหลายครั้ง และต้องนับรวมจึงจะครบ 1 ปี ให้ใส่เพิ่มเติมในข้อ 2, 3 ได้

-38. ประวัติทางวินัย
กรณี

เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยร้ายแรง

เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยไม่ร้ายแรง
ภาคทัณฑ์

สูงกว่าภาคทัณฑ์

ไม่เคยถูก
ลงโทษ
ทางวินัย

ประวัติ (ใส่เครื่องหมาย )
มีผลเมื่อ (ระบุ วันเดือน ปี)
ตามคาสั่ง...........................
ลงวันที่...............................
เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

หมายเหตุ : กรณีผู้ได้รับการล้างมลทิน ให้ถือว่าผู้นั้นยังคงเป็นผู้ที่มีประวัติทางวินัยตามฐานความร้ายแรงที่ถูกลงโทษ

9. ประวัติการฝึกอบรมดูงาน
ลำดับ
ที่

หน่วยงำน/สถำบัน
ที่จัดฝึกอบรมดูงำน

หลักสูตร

วัน เดือน ปี
ที่สาเร็จการฝึกอบรม

เพิ่มตารางได้ตามความจาเป็น

หมายเหตุ : ให้ผู้ขอรับการประเมินแนบสาเนาเอกสารหลักฐานการฝึกอบรมดูงานไว้ท้ายใบสมัครด้วย

10. ผลการปฏิบัตริ าชการย้อนหลัง 4 รอบการประเมิน (ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่กาหนด)
ปีงบประมาณ รอบ
พ.ศ.
ที่

ดีเด่น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ต้องปรับปรุง

หมายเหตุ : รอบที่ 1 คือ รอบการประเมิน 1 ต.ค. - 31 มี.ค. , รอบที่ 2 คือ รอบการประเมิน 1 เม.ย. - 30 ก.ย.

11. ชื่อเรื่องของเค้าโครงผลงานที่เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลัง ไม่เกิน 5 ปี
เรื่อง....................................................................................................................................................................
12. ชื่อเรื่องของข้อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
เรื่อง....................................................................................................................................................................

-4ข้าพเจ้าขอยืน ยั น ว่าเป็ น ผู้ สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในตาแหน่ง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
 นิติกรชานาญการพิเศษ
 นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
และขอรับ รองคุณ สมบัติ ของตนเอง รวมทั้งขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุ ก ประการ หากคณะกรรมการประเมิ น บุ ค คลเพื่ อ เลื่ อ นขึ้ น แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ
ชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กาหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าข้าพเจ้านั้นไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล
ตั้งแต่ต้น หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการประเมินบุคคลหรือถอดถอนรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
แล้วแต่กรณี และข้าพเจ้ายินยอมรับผลจากความเสียหายจากการระบุข้อมู ลที่ผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจาก
ความเป็นจริงตามเอกสารนี้ และจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) ………………………………….……….…. ผูส้ มัคร
(…………………………………….)
วันที่……….เดือน…………พ.ศ. .........
หน่วยงานต้นสังกัดของ.......................................................................................................................................
ตาแหน่ง.............................................................................................................................................................
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตาแหน่ง
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
 นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
 นิติกรชานาญการพิเศษ
 นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์
 เป็นผู้ทตี่ ้องเสนอคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ พิจารณาคุณสมบัติ เรื่อง .........................................
..............................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)……………………..............................…..
(………….............……….......…….)
ตาแหน่ง..................................................
(หัวหน้าสานักงานจังหวัด/ผู้อานวยการสานัก/กอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม)
วันที่……….เดือน…………พ.ศ. .........

คาอธิบาย
1. ประวัติ การด ารงต าแหน่ งประเภทวิช าการ ระดั บ ชานาญการ หรือ ตาแหน่งอื่น ที่เทียบเท่ า ตาแหน่ ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
คาอธิบาย : ให้ระบุวันที่เข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ หรือระดับ 6/6 ว หรือ ระดับ 7/7 ว (เดิม)
(ไม่ว่าขณะนั้นจะดารงตาแหน่งในสายงานใดก็ตาม)
2. ประวัติการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกตามคุณวุฒิของบุคคล
ค าอธิ บ าย : ให้ ร ะบุ เฉพาะต าแหน่ งในสายงานที่ ส มั ค รเข้ ารับ การประเมิ น บุ คคล เช่ น สมั ค รต าแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ต้องระบุการดารงตาแหน่ งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในทุกระดับ (3/4/5/6/6ว/7/7ว/ระดับปฏิบัติการ/ระดับชานาญการ)
กรณีระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งในสายงานไม่ครบ อาจนาระยะเวลา
การดารงตาแหน่งอื่น ๆ เช่น เจ้าพนักงานปกครอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นักวิชาการที่ดิน ฯลฯ
มานับระยะเวลารวมได้ โดยผู้สมัครต้องจัดทาแบบแสดงรายละเอียดและลักษณะงานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้อง
หรือเกื้อกูลกับตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (ตามผนวก ข แนบท้ายประกาศรับสมัครฯ) เสนอต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3. ประวัติการดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่ง ที่สมัค รเข้ารับการประเมินบุค คล ต้องมีระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ค าอธิ บ าย : 1. ให้ ร ะบุ เฉพาะสายงานที่ ส มั ค รเข้ ารั บ การประเมิ น บุ ค คลเท่ านั้ น เช่ น สมั ค รต าแหน่ ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ต้องระบุว่าเคยดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ในทุกระดับ (3/4/5/6/6ว/7/7ว/ระดับปฏิบัติการ/ระดับชานาญการ) แต่เมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
ระยะเวลาในส่วนนี้ ไม่สามารถ นับรวมกับการดารงตาแหน่งในสายงานอื่น ๆ ได้
2. ในกรณี ที่ ระยะเวลาการดารงตาแหน่งในสายงานที่จะขอรับการประเมิน หรือได้ปฏิบั ติ
หน้าที่ในสายงานที่จะขอรับการประเมิน ไม่ครบ 1 ปี อาจพิจารณานาระยะเวลาการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งในสายงานอื่นซึ่งมีลักษณะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับสายงานที่จะขอรับ
การประเมิน หรือระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะขอรับการประเมินมานับรวมเป็นระยะเวลาการ
ดารงตาแหน่งในสายงานที่จะขอรับการประเมิน ให้ครบ 1 ปี ได้ โดยให้นับเฉพาะการดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือสายงานที่เทียบเท่า
กรณี เป็ น ข้ าราชการตามกฎหมายอื่ น และขณะน าเวลาดั งกล่ าวมานั บ ผู้ นั้ น ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งและข้อกาหนดอื่นที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่จะขอรับการ
ประเมิน กรณีการนับระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งในสายงานที่จะขอรับการประเมิน จะต้องมีคาสั่ง
รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชัดเจน รวมทั้ง
ต้องมีการปฏิบัติงานจริงด้วย โดยคาสั่งรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง หรือคาสั่งมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งใด ๆ ต้องระบุตาแหน่งและเลขที่ตาแหน่งที่ไปปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน พร้อมแนบ
คาสั่งและรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมใบสมัคร
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