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ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ด ารง 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 
 

  

 ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะด าเนินการคัดเล ือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  
เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ฉะนั้น  
อาศัยอ านาจตามความของหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะการแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที ่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที ่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐  
เรื่อง การคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ ๘ ลงมา และระดับ ๙ 
ระดับ ๑๐ ระดับ ๑๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ที่จะคัดเลือก จ านวน ๑ ต าแหน่ง 
  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  (ต าแหน่งเลขที่ ๔๕) กองกลาง ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม  
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ (เอกสารแนบท้าย) 
 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
  ๑) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
  ๒) มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ดังนี้ 
     ๒.๑ มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
   ๒.๒ ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือด ารง
ต าแหน่งอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ 
หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
 ๔. ความรู้ความสามารถที่ต้องการ (เอกสารแนบท้าย) 
 ๕. การสมัคร 
   ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ  3. ที่ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่ วไป ระดับอาวุโส ส านักงานปลัด 
กระทรวงยุติธรรม ส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ตามที่ประกาศก าหนดในข้อ 6 โดยสามารถสมัครผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ส่งไปทีก่องบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลา
ราชการ ทั้งนี้ หากส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายหลังวันปิดรับสมัคร ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม จะไม่รับพิจารณาในทุกกรณี โดยถือวันที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม รับเอกสารการสมัครในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นส าคัญ 
 

๖. เอกสาร... 
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 ๖.  เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร  

 6.1 ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 .๕ นิ้ว จ านวน 1 รูป  
 6.2 แบบประเมินคุณลักษณะบุคคล  

 6.3 แบบแสดงรายละเอียดของผลงานหรือผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากงานในหน้าที่  
ความรับผิดชอบ และสนองนโยบายของส่วนราชการจ านวน ๒ เรื่อง ทั้งนี้ เรื่องละไม่เกิน ๕ หน้ากระดาษ A4 
 6.4 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และ 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของงานในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก จ านวน 1 เรื่อง ความยาวไม่เกิน            
4 หน้ากระดาษ A4  
หมายเหตุ :  1) ให้ผู้สมัครจัดพิมพ์เอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดโดยใช้ตัวอักษร TH SarabunIT 9  
                    ขนาด 16 point  
 2) ให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน ๕ ชุด ฉบับจริงรวมส าเนา (ยกเว้นส าเนา ก.พ. 7  
                    ให้ส่ง จ านวน 1 ชุด)  
 3) สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารประกอบได้ท่ี www.moj.go.th 
 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะด าเนินการคัดเลือกโดยประเมินจากความรู้ ความสามารถ 
ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ ของงาน
ในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก รวมทั้งเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
ประกอบการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัคร 
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยมีเกณฑ์การประเมินบุคคล ดังนี้ 
  1. เกณฑ์การพิจารณา ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ  
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
         1.1 ความรู้  (2๐ คะแนน) 
   -  ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และภารกิจของต าแหน่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ 
   -  ความรู้ในการบริหารงาน  นโยบาย  แผนงาน  และการจัดระบบงาน 
         1.2  ความสามารถ (2๐ คะแนน) 
  -  ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้ดี และเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงานวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาแนะน าของผู้ร่วมปฏิบัติงาน 
  -  ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานค่อนข้างสูงในด้าน 
สารบรรณ หรือการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ในการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมากในฝ่ายสารบรรณ 
          1.3 ความประพฤติที่เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และภารกิจของส่วนราชการ  
(10 คะแนน) 
          1.4 ประวัต ิการรับราชการ ประวัต ิการด ารงต าแหน่งที ่ผ ่านมา ผลงานส าคัญ  
ที่ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้วรวมถึงประวัติทางวินัย (10 คะแนน) 

     
๑.๕ ข้อเสนอ...  
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1.5 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความคาดหวัง เป้าหมาย แนวทางการด าเนินงาน 
และการแก้ปัญหาต่างๆ ของงานในต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก (10 คะแนน) 

2. คุณลักษณะหรือองค์ประกอบอ่ืนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ งานในต าแหน่งและ
ส่วนราชการที่จะแต่งตั้ง (๓๐ คะแนน) 

2.1  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
2.2  มีจิตใจที่เปิดกว้าง  มีเหตุผล 
2.3  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
2.4  บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา ปฏิภาณไหวพริบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การปรับตัว  

เข้ากับผู้อ่ืน 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด หากได้รับคะแนนเท่ากันจะพิจารณาคัดเลือก 
จากผู้ที่มีล าดับอาวุโสสูงกว่า โดยเรียงตามล าดับอาวุโสตามหลักเกณฑ์การจัดล าดับอาวุโสของข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

8. การประกาศรายชื่อและการประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่จัดท าเอกสารและส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมก าหนด วัน เวลา และสถานที่ประเมินคุณลักษณะอื่น ๆ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (สัมภาษณ์) ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.moj.go.th ภายในวันที่ 
๑๕ กันยายน 2564  

9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะประมวลผลการพิจารณาทุกองค์ประกอบเพื่อรายงานผล  
การประเมินพร้อมทั้ งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงยุติธรรม  ผู้มีอ านาจแต่งตั้ งตามมาตรา 57 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑ ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ 
พลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ตามจ านวน
อัตราว่าง  

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙   สิงหาคม   พ.ศ.  25๖๔ 

 

 

  (ลงชื่อ)     วัลลภ  นาคบัว 

(นายวัลลภ นาคบัว) 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการ 
ขึ้นแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส 

 
ส ำเนำถูกต้อง 

(นำงสำวนฤมล อัศวชัยยง) 
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร

นฤมล คัด/ทำน 



 

รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของต าแหน่งท่ีจะแต่งตั้ง 
 
ส่วนราชการและต าแหน่ง 
ส่วนราชการ กองกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ชื่อสายงาน ปฏิบัติงานธุรการ 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน  เจ้าพนักงานธุรการ 
ประเภท  ทั่วไป   ระดับ   อาวุโส 
ต าแหน่งเลขที ่ ๔๕ 

งานในหน้าที่ 
๑. หน้าที่ความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญา โดยต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์และความช านาญงานค่อนข้างสูงในด้านสารบรรณ หรือการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือ 
การบริหารราชการทั่วไป ในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในงานที่ค่อนข้างยากมากในฝ่ายสารบรรณ และงาน 
ในความรับผิดชอบที่มีความหลากหลาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งานในหน้าที่ของต าแหน่ง 
๒.๑ ก ากับ ดูแล จัดระบบงานธุรการ งานสารบรรณ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเสนอความเห็นต่อ

หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย งานบริการทั่วไป เช่น การรับ - ส่ง การลงทะเบียนออกเลขที่ 
หนังสือส่ง หนังสือเวียน และค าสั่ง การร่างโต้ตอบหนังสือราชการประเภทต่างๆ ตลอดจนการจัดท าสถิติการ  
ออกเลขรับ - ส่ง หนังสือที่เกี่ยวข้อง การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานระบบงานสารบรรณ  
ที่ก าหนด 

๒.๒ ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการจัดเก็บ รักษา ค้นหา ยืม คืน เอกสารสิ่งพิมพ์ของส่วนราชการ การส ารวจ
และการท าลายเอกสารตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

๒.๓ ตรวจสอบกลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎ  ระเบียบและวิธีการปฏิบัติ เ พ่ือไม่ให้ 
เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 

๒.๔ ติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือการ
รายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  

๒.๕ ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างในฝ่ายสารบรรณ เพ่ือให้การบริหารงานจัดการระบบงาน 
ของฝ่ายสารบรรณมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

๒.๖ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการแก้ไขปัญหา ตอบปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

๒.๗ ก ากับ ดูแล การจัดท าหนังสือมอบหมายงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๔  
ว่าด้วยการรับ - ส่งงานในหน้าที่ของผู้บริหาร 

๒.๘ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในระดับกรม และระดับกระทรวง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 



- 2 - 
   

  
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ๓.1 ด้านการปฏิบัติการ 

  (1) วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตราก าลัง และงบประมาณของหน่วยงานในความรับผิดชอบ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 (2) มอบหมายงาน ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ   
งานบริการทั่วไป เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  

 (3) จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 (4) ควบคุมจัดซื้อจัดหา การเบิกจ่าย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ  
งานสถานที่ เพ่ือให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  

 (5) อ านวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุม  
เพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  

 (6) พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้ระบบงานมีความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

 (7) ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความช่วยเหลือหรือ  
ความร่วมมือในงาน อันเป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน   

๓.๒ ด้านการก ากับดูแล 
 (1) ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย     

ที่ก าหนด  
 (2) ติดตามประเมินผล ให้ค าปรึกษาแนะน า แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ   
 ๓.3 ด้านการบริการ 

 (1) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยงาน  
  (2) ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และร่วมมือปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   

คุณลักษณะของบุคคลที่จะด ารงต าแหน่ง 
ก. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน และ 
๒. เคยด ารงต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี หรือด ารงต าแหน่งอย่างอ่ืน

ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. ก าหนด โดยจะต้องปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว  
ไมน่้อยกว่า ๑ ปี หรือ  
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ข. ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 1. มีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 3. มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
 
 
 



เอกสารแนบ ๑ 

ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส 
………………………….………….. 

  ข้อมูลบุคคลเป็นข้อมูลของผู้ที่อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ได้แก่ ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ความช านาญ ผลงานที่ส าคัญ ตลอดจนความดี
ความชอบพิเศษอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินบุคคลกับรายละเอียดหน้าที่
ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และความต้องการของต าแหน่ง เพ่ือคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหน่ง  
โดยจัดให้มีข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1.  ประวัติส่วนตัว 
2.  วุฒิทางการศึกษาและสาขาที่ศึกษา 
3.  ประวัติการท างานและการรับราชการ 
4.  การฝึกอบรมและดูงาน 
5.  ผลงานหรืองานส าคัญในต าแหน่งอ่ืนๆ ที่ปรากฏ ทั้งนี้ ให้แสดงหรือระบุไว้โดยอาจจัดท า

ตามตัวอย่างแบบแสดงผลงานแนบท้ายนี้ 
6.  เหตุการณ์ส าคัญๆ ในชีวิตราชการซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะส าคัญของผู้นั้นที่เกี่ยวข้อง 
7.  ความสามารถพิเศษ ความช านาญพิเศษ และทักษะที่ท าให้ประสบความส าเร็จ เพ่ือจะได้

น าไปพิจารณาว่าความสามารถและทักษะดังกล่าวจะท าให้ผู้นั้นปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ได้ผลดีหรือไม่ เพียงใด 
8.  สุขภาพกายและจิตใจที่เก่ียวข้องกับการด ารงต าแหน่ง 
9.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ 
10. อ่ืนๆ 

 
....................................................... 



 
 

เอกสารประกอบการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส 

ต าแหน่ง....................................................... 
ต าแหน่งเลขที่.............................................. 
สังกัด........................................................... 

    

 

๑. ชื่อ....................................................................สกุล................................................. ........................................... 

๒. เพศ  ชาย  หญิง 

๓. วัน เดือน ปีเกิด.............................................อายุปัจจุบัน...........ป ีวันเกษียณอายุราชการ.......................... ....... 

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง...........................................................................ระดับ.......................... ............................ 
 ประเภทต าแหน่ง   ทั่วไประดับปฏิบัติงาน  ทั่วไประดับช านาญงาน 
     
 เงินเดือน...................................................บาท เงินประจ าต าแหน่ง.....................................บาท 
 กอง/ส านัก................................................................................................................................................... ....... 
 กรม/จังหวัด.............................................................. ......................................................................... ................ 
 กระทรวง.............................................................. ....................................................................................... ....... 
 โทรศัพท์..........................................โทรสาร................. .......................e-mail.................................................. 

๕.  สถานที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขท่ี........................................ซอย/ตรอก......................................ถนน..................... ................................ 
 แขวง/ต าบล................................... เขต/อ าเภอ......................................จังหวัด........................................ ......... 
 รหัสไปรษณีย์.................................. โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................... 
 e-mail.......................................................................... 

๖. สถานภาพครอบครัว 
  โสด  สมรส  อ่ืน ๆ  
 ชื่อคู่สมรส.......................................สกุล..............................................อาชีพ............................................. ......... 
 ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา  มีบุตร/ธิดา  จ านวน...................คน (ชาย............คน  หญิง.............คน) 

 

ติดรูปถ่าย 
ชุดปกติขาว 

ขนาด 
๑.๕ นิ้ว 

เอกสารแนบ ๒ 



๒ 
 
๗.  ประวัติสุขภาพ 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น      

๘.  ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ........................................ต าแหน่ง............................................ระดับ........ ..................... 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม...............................ปี..................................เดือน 

ด ารงต าแหน่งในระดับช านาญงาน  
หรือเทียบเท่า ส าหรับต าแหน่งประเภททั่วไป 

ชื่อต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง 
ช่วงเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 
รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

๑.  
๒.  
๓. 

ฯลฯ 

   

 
ประเภทต าแหน่ง  -  ให้ระบุว่าเป็นบริหารระดับกลาง/ทั่วไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ 
      ส าหรับต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
   -  ให้ระบุว่าเป็นอ านวยการ/วิชาการ/ทั่วไป  
       ส าหรับต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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๑๐.  การฝึกอบรม (หลักสูตรส าคัญ ๆ) 
หลักสูตรที่อบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 
 
 

    

๑๑.  การดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
 
 

   

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
 
 
 
 

   

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
 ภาษาอังกฤษ................................................................................................................... .................................. 
 คอมพิวเตอร์................................................................................................................................... ................... 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................... ................................... 

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
 ............................................................................................................................. ............................................... 
 

๑๕.  ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ที่ได้รับการยกย่อง 

ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

 
 
 
 

   

 

 



๔ 
 

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงาน 
 ......................................................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. .............................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................. 

๑๗. ผลงานหรืองานส าคัญด้านบริหารจัดการ 
(๑) ................................................................................................................................ ..................................... 
(๒) ............................................................................................. ........................................................................ 
(๓) ............................................................................................................................. ........................................ 

๑๘. การถูกด าเนินการทางวินัย/แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย 
 ............................................................................................................................. .............................................. 
 ......................................................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. .............................................. 

ฯลฯ 
(แสดงรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานด้านบริหารจัดการ) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
ลงลายมือชื่อผู้สมัคร.................................................... 

(...................................................) 
วัน  เดือน  ปี......................................................... 



เอกสารแนบ ๓ 

 

แบบแสดงผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง 
.......................................................... 

ชื่อเจ้าของผลงาน ............................................................................................................ .......... 
ชื่อต าแหน่งในการบริหาร ..........................................................................................................  
ชื่อต าแหน่งในสายงาน ......................................................................................................... ...... 
ประเภทต าแหน่ง ............................................................................................................... ........ 
ระดับต าแหน่ง ............................................................................................................. .............. 
สังกัด ...................................................................................................................... .................. 
 

ผลงาน   ประโยชน์ของผลงาน  ความรู้ความสามารถที่ใช้ 
       ในการปฏิบัติงานนั้น 

1. (ชื่อและสาระส าคัญ  ....................................  ........................................................... 
    ของผลงานโดยสรุป) 
2. ...................................  ....................................  ........................................................ ... 
3. ...................................  ....................................  ........................................................... 
           ฯลฯ 
 
     เจ้าของผลงาน        ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 
(ลงชื่อ) ...........................................   ................................................................ 
 (......................................)    ................................................................ 
ต าแหน่ง..........................................   ................................................................ 
    วันที่ ..........................................   ................................................................ 
 
 

                (ลงชื่อ)  .......................................... 
                         (............................................) 
       ต าแหน่ง.......................................... 
          วันที่ ............................................ 




