ว 1200

5 พฤษภาคม

15 พฤษภาคม 22

ว 2238

5 พฤษภาคม

15 พฤษภาคม 22

ว 1202

5 พฤษภาคม

15พฤษภาคม 22

15 พฤษภาคม 22

5 พฤษภาคม

เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะเข้ ารับการประเมินผลงาน

ของ

………………………………..(ชื่อ/สกุล)…………………………………….
ตาแหน่ ง……………… (ด้ าน....................) ตาแหน่ งเลขที่..................
…………………………(ส่ วนราชการ)……………………………….

เพือ่ แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ ง………..............……(ด้ าน..........................)
ตาแหน่ งเลขที่ ………………(ส่ วนราชการ)………………………………….

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-2แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
ชื่อ……………………………………………………………………………………………………
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง………………………………………………………
คะแนนเต็ม คะแนน
ตอนที่ 1 รายการประเมิน
ที่ได้รับ

1. ความรับผิดชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- เอาใจใส่ ในการทางานที่ได้รับมอบหมายและหรื องานที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสาเร็ จและความผิดพลาด
- พัฒนาและปรับปรุ งงานในหน้าที่ให้ดียงิ่ ขึ้นและหรื อแก้ไขปั ญหา
หรื อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น งานใดที่สาเร็ จและได้รับผลดีแล้วก็พยายาม
ปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้นไปอีกเรื่ อย ๆ หรื องานใดที่พบว่ามีปัญหาหรื อข้อผิดพลาด
ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรื อปล่อยทิ้งไว้จนเกิดปั ญหาเช่นนั้นซ้ า ๆ อีก
2. ความคิดริเริ่ม พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- คิดค้นระบบ แนวทาง วิธีดาเนินการใหม่ ๆ เพื่อประสิ ทธิ ผลของงาน
- แสดงความคิดเห็นให้ขอ้ เสนอแนะอย่างสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบตั ิได้
- แสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ เพิม่ เติมอยูเ่ สมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน
- ตรวจสอบ ปรับปรุ ง แก้ไข หรื อดัดแปลงวิธีทางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและก้าวหน้าอยูต่ ลอดเวลา
- สนใจในงานที่ยงุ่ ยากซับซ้อน
- มีความไวต่อสถานการณ์หรื อความฉับไวในการรับรู ้สิ่งเร้าภายนอก
3. การแก้ไขปัญหาและการตัดสิ นใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- วิเคราะห์หาสาเหตุก่อนเสมอเมื่อประสบปั ญหาใด ๆ
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ปัญหา โดยมีทางเลือกปฏิบตั ิได้หลายวิธี
- เลือกทางปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม
- ใช้ขอ้ มูลประกอบในการตัดสิ นใจและแก้ปัญหา (ไม่ใช้ความรู ้สึก
ของตนเอง)

15

…………

15

…………

15

…………

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-3คะแนนเต็ม
ตอนที่ 1 รายการประเมิน
15
4. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- รักษาวินยั และมีน้ าใจเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่
- มีกิริยาวาจาสุ ภาพ อ่อนโยน
- มีความประพฤติส่วนตัวที่เหมาะสมและควบคุมอารมณ์ได้
- ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการพลเรื อนและวิชาชีพของตน
- มีความซื่อสัตย์สุจริ ต
10
5. ความสามารถในการสื่ อความหมาย พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- สื่ อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูร้ ับบริ การ
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ ความรู ้ทางวิชาการให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน
โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้องเหมาะสม
10
6. การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น
- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าความรู ้ใหม่ หรื อสิ่ งที่เป็ นความก้าวหน้า
ทางวิชาการ/วิชาชีพอยูเ่ สมอ
- สนใจและปรับตนเองให้กา้ วทันวิทยาการใหม่ ๆ ตลอดเวลา
- นาความรู ้และวิทยาการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10
7. การทางานร่ วมกับผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
- ให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานกับผูอ้ ื่น
- เคารพในสิ ทธิของผูอ้ ื่น
- มีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงาน
10
8. ความเสี ยสละ
- การอุทิศเวลาให้งาน
- สามารถช่วยเหลือหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- การไม่เกี่ยงงาน

รวม

คะแนนทีไ่ ด้ รับ

…………

…………

…………

…………

…………

100
Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-4-

ตอนที่ 2 สรุ ปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้ประเมิน
( ) ผ่านการประเมิน (ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60)
( ) ไม่ผา่ นการประเมิน (ได้คะแนนรวมต่ากว่าร้อยละ 60)
(ระบุเหตุผล)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ……………………….........(ผูป้ ระเมิน)
(……………........………….)
ตาแหน่ง…………………………......
วันที่……….เดือน…………พ.ศ.….
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึน้ ไป 1 ระดับ
(
) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
(
) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้…………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………….……......ผูป้ ระเมิน
(……….………………......)
ตาแหน่ง………………………........
วันที่……..เดือน……..พ.ศ…….
หมายเหตุ กรณี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรให้ผา่ นการประเมิน ให้นาเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได้

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

ตอนที่ 2 สรุ ปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชาเหนือขึน้ ไป 1 ระดับ
(
) เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น
(
) มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้น ในแต่ละรายการ ดังนี้…………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ………………….……......ผูป้ ระเมิน
(……….………………......)
ตาแหน่ง………………………........
วันที่……..เดือน……..พ.ศ…….

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

ตอนที่ 2 สรุ ปความเห็นในการประเมิน
ความเห็นของผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (กรณี ที่ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาทั้ง 2 ระดับ
แตกต่างกัน)
(

(

) ผ่านการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………….
………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
) ไม่ผา่ นการประเมิน (ระบุเหตุผล)……………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ....………………………..(ผูป้ ระเมิน)
(…………………..........….)
ตาแหน่ง………………………………
วันที่……เดือน……......………พ.ศ………

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-6แบบเสนอผลการปฏิบัติงานเพือ่ ขอรับการคัดเลือก
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชื่อ (ผูข้ อรับการคัดเลือก)……………………………………………………………….......………..
2. ตาแหน่ง (ปัจจุบนั )…………………………(ด้าน………….......….) ตาแหน่งเลขที่……….………
ส่ วนราชการ………………………………………………………………………….......………….
……………………………………………………………………………………........……………..
ดารงตาแหน่งนี้เมื่อ………………………………………………………………......……………...
อัตราเงินเดือนปัจจุบนั ………………………..บาท
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตาแหน่ง……………(ด้าน…….......…) ตาแหน่งเลขที่ ………….
ส่ วนราชการ………………………………………………………......…………………………….
…………………………………………………………………………………………........……….
4. ประวัติส่วนตัว (จาก ก.พ. 7)
เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ……………………
อายุตวั ………………ปี ……………เดือน
อายุราชการ…………ปี ……………เดือน
5. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ปี ที่สาเร็ จการศึกษา
สถาบัน
(ปริ ญญา/ประกาศนียบัตร)
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี.. ให้ แนบสาเนาใบอนุญาต)
ชื่อใบอนุญาต………………........................................................................
เลขที่ใบอนุญาต………………………………………………….
วันออกใบอนุญาต…………………วันหมดอายุ……………………..
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่ มรับราชการจนถึงปั จจุบนั แสดงเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดารงตาแหน่งในสายงาน ต่าง ๆ
พร้ อมแนบสาเนา ก.พ. 7 ,สาเนาวุฒิการศึกษา)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
…………….
………………
…………………….
…………………….
…………….
…………….
…………………….
…………………….
…………….
…………….
…………………….
…………………….
Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-78. ประวัติการฝึ กอบรมและดูงาน
ปี
ระยะเวลา
…………….
………………
…………….
…………….
…………….
…………….

หลักสู ตร
…………………….
…………………….
…………………….

หน่วยงานที่จดั อบรม
…………………….
…………………….
…………………….

9.ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน (เคยปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับอะไรบ้างที่นอกเหนือจากข้อ 7 เช่น เป็ นหัวหน้า
โครงการ หัวหน้างาน กรรมการ อนุกรรมการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ เป็ นต้น
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
10. ผลการดาเนิ นงานที่ผา่ นมา
10.1 ผลการปฏิบตั ิงานในช่วง 3 ปี ที่ผา่ นมา
- สรุ ปผลการปฏิบตั ิงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
(โดยสรุ ปเฉพาะบทบาทหน้ าที่ หลักและภารกิจสาคัญ

10.2 ผลงานที่จะส่ งประเมิน (จานวนอย่างน้อย 1 เรื่ อง) หรื อ
ผลงานที่เคยส่ งประเมิน(กรณี ยา้ ย โอน ในระดับเดิม)
- ชื่อผลงาน......................................................................................................................................
- เค้าโครงเรื่ องโดยย่อ (สรุ ปเฉพาะสาระสาคัญ/ประเด็นของเรื่ อง/ที่ มา/สิ่ งที่ ศึกษาและผลที่ ได้ โดยสังเขป)
- สัดส่ วนของผลงานในส่ วนที่ผขู ้ อรับการคัดเลือกปฏิบตั ิ/รายชื่อผูร้ ่ วมจัดทาผลงาน (ถ้ามี)
(ระบุชื่อผู้ร่วมจัดทาพร้ อมสัดส่ วนที่ ดาเนินการ)

10.3 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุ งงาน (ระบุชื่อเรื่ องด้วย)
(ให้ เสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหน่ วยงานอาจนาไปใช้ ปรั บปรุ ง/พัฒนางาน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ดงั กล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.........................................(ผูข้ อรับการคัดเลือก)
(.........................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่.........เดือน................พ.ศ................

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-811. คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงาน
ได้ตรวจสอบข้อความของ
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.............................................(ผูป้ ระเมิน)
(..............................................)
ตาแหน่ง.................................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ..................
.
12. คารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
ได้ตรวจสอบข้อความของ
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็ นจริ งทุกประการ

ลงชื่อ.........................................(ผูป้ ระเมิน)
(..............................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ.................

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

13. คารับรองของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ
ได้ตรวจสอบข้อความของ ........................................................................................................
ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแล้วเห็นว่าถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................(ผู้ประเมิน)
(..............................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.........เดือน.................พ.ศ.................

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

-914. สรุ ปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง…………….ระดับ……………
ชื่อ…………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง………………..........……(ด้าน……...............………) ตาแหน่งเลขที่……………………….
ส่ วนราชการ………………………………………………….......……………………………………….
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งในตาแหน่ง………………………………(ด้าน……………)
ตาแหน่งเลขที่ ………………ส่ วนราชการ……………………………………………………………….
1. คุณสมบัติของบุคคล
1.1 คุณวุฒิการศึกษา
( ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ( ) ไม่ตรงแต่ ก.พ. ยกเว้นตามมาตรา 62
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ากาหนดไว้)
( )ตรงตามที่กาหนด เลขที่ …………..
(
) ไม่ตรงตามที่กาหนด
1.3 ระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
( ) ครบตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ( )ไม่ครบแต่จะครบในวันที่…...........……
1.4 ระยะเวลาขั้นต่าในการดารงตาแหน่งหรื อเคยดารงตาแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง
(ให้รวมถึงการดารงตาแหน่งในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อเคยปฏิบตั ิงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรื อเกื้อกูลด้วย)
( ) ครบตามที่ ก.พ. กาหนด ( )ไม่ครบ/ส่งให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา
( )สาขาพยาบาลศาสตร์ ส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา

2. การประเมินคุณลักษณะของบุคคล
( ) ผ่าน การประเมิน
( ) ไม่ผา่ นการประเมินเหตุผล………………………………
3. สรุ ปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้ ( ) ไม่อยูใ่ นหลักเกณฑ์เนื่ องจาก…………….
( ) อยูใ่ นหลักเกณฑ์ที่จะดาเนินการต่อไปได้แต่ตอ้ งให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่ องระยะเวลาขั้นต่า
ในการดารงตาแหน่ง
ลงชื่อ…………………………..ผูร้ ับผิดชอบการเจ้าหน้าที่
(……………………………...........)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่………เดือน…………พ.ศ…………

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.
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15. ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคล
15.1 กรณีตาแหน่ งเลือ่ นไหล
ชื่อผูข้ อรับการคัดเลือก................................................................................................................
( ) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
( ) ไม่ได้รับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผูม้ ีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
(................................................)
วันที่...........เดือน...................พ.ศ...............

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

14
15.2 กรณีนอกเหนือจากตาแหน่งเลื่อนไหล นอกเหนือจากข้อ 15.1
ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก ......................................................................
(
) ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานประเมิน
(
) ได้รับการคัดเลือกให้ย้าย/โอน/บรรจุกลับได้โดยไม่ต้องส่งผลงานประเมิน
(
) ไม่ได้รับการคัดเลือก
ระบุเหตุผล.................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก
(...............................................)
วันที่............เดือน.................พ.ศ............
(
(

) เห็นชอบ
) มีความเห็นแตกต่าง เนื่องจาก..........................................................................................
......................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
(.....................................................)
วันที่............เดือน..................พ.ศ........

Bpแบบฟอร์ม/คัดเลือก ชก.-ชพ.

แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะกรณีที่
ขอนับระยะเวลาเกี่ยวของเกื้อกูล

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตําแหนงที่ขอประเมิน
ของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง....................................................ตําแหนงเลขที่........................................
สวนราชการ (ระบุงาน/ฝาย/กลุม)................................................................................
ประเมินเพื่อดํารงตําแหนง.......................................................................ตําแหนงเลขที่.....................................สวนราชการ............................................

ชื่อ/ตําแหนงปจจุบัน/วุฒิ
ชื่อ................................
ตําแหนง............................
วุฒิ.....................................
เมื่อ ................................
ไดรับใบประกอบวิชาชีพ (ถา
มี)
เมื่อ.........................................

ชวงเวลาดํารง
ตําแหนงที่ขอ
เกื้อกูล
เปนชวง
ระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนงที่
ขอเกื้อกูล
ทั้งหมด

ตําแหนง/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในตําแหนงที่ขอเกื้อกูล

ระยะเวลาที่ขอ
เกื้อกูล

จํานวนผูรวม
ดําเนินการ

เปนการดํารงตําแหนงที่ขอเกื้อกูล
แยกเปนแตละระดับ

เปนระยะเวลา
เฉพาะที่ดํารง
ตําแหนงแตละ
ระดับ
........................
.......................

ผูที่รวม
ปฏิบัติงาน
ของแตละ
งาน
(ถาทําคน
เดียวใหใช - )

ตําแหนงที่ 1…….…ระดับ............
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ตําแหนงที่ 2…….…ระดับ..............
มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ฯลฯ

รวม

ระยะเวลาของ
แตละตําแหนง
แลวจะตองมี
ยอดรวมเทากับ
ชองที่ 2

สัดสวนที่ผูขอ
เกื้อกูลได
ปฏิบัติงาน %

ตําแหนง/ลักษณะงาน
ของตําแหนงที่ขอประเมิน
เปนลักษณะงานที่ไปดํารง
ตําแหนงใหม โดยแยกเปนแต
ละระดับใหตรงตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง

ผูรับรอง
(เซ็นทุกหนา)
............................................
(...........................................)
ผูขอประเมิน
วัน/เดือน/ป

............................................
(...........................................)
ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแล
การปฏิบัติงาน
วัน/เดือน/ป

............................................
(...........................................)
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
1 ระดับ
วัน/เดือน/ป

ใบขอยาย
เขียนที…
่ ……………………………………
วันที…
่ …………….เดือน……………………...พ.ศ. ……..
เรื่อง

ขอยายไปรับราชการในตําแหนงใหม

เรียน …………………………………….
1. ขาพเจา………………………………………………วุฒิ………………………………….
ใบอนุญาต ……………………………………… วุฒิบัตร………………………………………………………
2. ปจจุบันขาพเจาดํารงตําแหนง ………………………………………………. ระดับ………
ตําแหนงเลขที่…………… สวนราชการ ……………………………………………………………….…………
ดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ. ……… อัตราเงินเดือนปจจุบัน …………….บาท
ปฏิบัติราชการจริงที่……………………………………………………….……………………………………...
ตั้งแตวันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ………
 อยูในระหวางการลาศึกษา / ฝกอบรม / หรือดูงาน หลักสูตร
ขณะนี้
ตั้งแตวนั ที่ ……. เดือน………….. พ.ศ. ……. ถึงวันที่ ……. เดือน……….. พ.ศ. ……..
 ไมอยูในระหวางการลาศึกษา / ฝกอบรม / ดูงาน
 อยูในระหวางปฏิบัติงานชดใชทุนหลักสูตร………………………………………………
ตองปฏิบัติงานชดใชทุน …………… ป ตั้งแตวนั ที่ ……… เดือน……….. พ.ศ. …….
ถึงวันที่ ……… เดือน………………….... พ.ศ. ……
 ไมมีขอผูกพันกับทางราชการ
3. ขอยายไปรับราชการในตําแหนง ……………………………………….. ระดับ…………..
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………………
เหตุผลในการขอยาย ………………………………………...……………………………………………………
และไดแนบหลักฐานประกอบเหตุผลพรอมนี้แลวจํานวน …………….. ฉบับ
4. หากปรากฏวา ตําแหนงที่จะขอยายเปนระดับที่ต่ํากวาระดับตําแหนงที่ขาพเจาดํารง
ตําแหนงอยูขาพเจา
 ยินยอมลดระดับ
 ไมยินยอมลดระดับ
5. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้นตั้งแต
วันที…
่ ……เดือน………………พ.ศ. ……..
 ไมประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย
 มีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย โดยขอไปปฏิบัติราชการกอน
 อยูในระหวางประเมินผลงานทางวิชาการ โดยขอไปปฏิบัติราชการกอน
 มีความประสงคขอยายไปรับราชการที่สวนราชการใหม โดยขอนําผลประเมินวิชาการ
ที่สวนราชการเดิมไปขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับที่สวนราชการใหม
/6…
D1-1/ฟอรม/ใบขอยาย(ปรับ)

-26. ในการขอยายครั้งนี้หากทางราชการอนุญาตใหยายได ขาพเจา (ใหขีดเครื่องหมาย /
ใน  ที่ตองการ)
6.1 เงินคาขนยายสิ่งของสวนตัว
 ขอเบิก
 ไมขอเบิก
 ขอเบิก
 ไมขอเบิก
6.2 เงินคาพาหนะเดินทาง
 ขอเบิก
 ไมขอเบิก
6.3 เงินคาเบี้ยเลี้ยง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………………… ผูขอยาย
(…………………………………..)
คํารับรองการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปรับตําแหนงใหม
ตามที่ (นาย , นาง , นางสาว) ………………………………………………………………….
ตําแหนง…………………………………………………………………………………………………………..มี
ความประสงคขอยายไปดํารงตําแหนงทางจังหวัด…………………………………………. นั้น ไดพจิ ารณา
 ใหเบิกตามรายการที่ระบุใน 6
 ใหเบิกเฉพาะรายการที่ …………….
 ไมใหเบิกทุกรายการที่ระบุใน 6
(ลงชื่อ)…………………………………
(…………………………………..)
………../………………./………….
หมายเหตุ 1. กรณีขอยายติดตามคูสมรส ใหแนบสําเนาคําสั่งยายหรือหลักฐานการยายของคูสมรส
2. กรณีขอยายกลับภูมิลําเนา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานภูมิลําเนาเดิม
3. กรณีขอยายเพื่อดูแลบิดา มารดา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา และกรณีที่บดิ า มารดา
อายุต่ํากวา 65 ป และมีโรคประจําตัวที่ตองไดรบั การดูแลอยางใกลชิด ใหแนบใบรับรองจากแพทยดวย
4. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป ผูอํานวยการกอง หรือ
หัวหนาหนวยราชการบริหารสวนกลางที่ตั้งอยูในสวนภูมภิ าค ที่เทียบไดไมต่ํากวานี้เปนผูใหคํารับรอง
เบิกคาใชจายในการเดินทางไปรับ ตําแหนงใหม แลวแตกรณี

D1-1/ฟอรม/ใบขอยาย(ปรับ)

บันทึกประกอบการขอยาย / โอน
ขาพเจา……………………………………………ตําแหนง…………………………………...
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………………
มีความประสงคจะขอยาย / โอน ไปรับราชการที่ ……………………………………………………………...
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………………...
แตไมประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย / โอน
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………………...
และมีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนโอนไปรับราชการที่สวนราชการใหม
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………………...
และมีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย โดยขอไปปฏิบัติราชการกอน
ขาพเจามีความประสงคจะขอไปปฏิบตั ิราชการที่สว นราชการใหมกอ น เนือ่ งจากอยูระหวาง ประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
ขาพเจามีความประสงคจะขอยายไปรับราชการที่สวนราชการใหมโดยขอนําผลประเมินวิชาการทีส่ ว นราชการเดิม
ขอประเมินไปเลื่อนระดับที่สวนราชการใหม

(ลงชื่อ)…………………………………ผูขอยาย / โอน
วันที…
่ …………………………...

(ลงชื่อ)…………………………………เจาหนาที่งานการเจาหนาที่
วันที่……………………………...

D1-1/ฟอรม/ใบขอยาย(ปรับ)

