
 

 

เลขประจ าตัวผู้สมัคร ........................... 

 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดส านักงาน กปร. 

ต าแหน่ง ................................................ ...............................  
 

เรียน  เลขาธิการ กปร. 
  

  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนมารับราชการที่ส านักงาน กปร. จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี ้
 

1. ประวัติส่วนตัว 

    1.1  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว/ยศ) .......................... .........................................................................  

            เพศ           หญิง         ชาย  สัญชาติ ......................................... ศาสนา ........................................  
     1.2  วัน/เดือน/ปี/เกิด .......................................................... รวมอายุ ........................... ปี ..................... เดือน 

             สถานที่เกิด จังหวัด .......................................................  
             โรคประจ าตัว             ไม่มี               มี   (ระบุ)      
     1.3  สถานภาพการสมรส         โสด              สมรส             หม้าย          
            สามี/ภรรยา ชื่อ .................................................................... อาชีพ ............................................ ............. 
            สถานที่ท างานของคู่สมรส ......................................................................................................................  

       ................................................................................. .................................................................................. 
            บุตร          ไม่มี              มี ........... คน      บุตรล าดับสุดท้ายอายุ ............. ปี                               
     1.4  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ...................หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ................................................................  
            ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง ................................................ ................. 
        อ าเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด .........................................................................  

           รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ .......................... ........... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................  
            โทรสาร ......................................  e-mail .............................................................................................  
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2. ประวัติการศึกษา  (ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยเริ่มเรียงล าดับจากมัธยม 
                                  ศึกษาตอนต้น) 
     2.1  วุฒิการศึกษา 

ระดับ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อสถานศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

คะแนน 
(เกรด)
เฉลี่ย 

(1) ................... ................................. .................................  ........................................  ......... ........... 
(2) ................... .................................  .................................  ........................................  ......... ........... 
(3) ................... .................................  .................................  ........................................  ......... ........... 
(4) ................... .................................  ............................... .. ........................................  ......... ........... 
(5) ................... .................................  .................................  ........................................  ......... ........... 

     2.2  ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อ        ไม่ใช่             ใช่    (โปรดระบ)ุ 

ระดับ ชื่อวุฒิ วิชาเอก ชื่อสถานศึกษา ปีที ่
ส าเร็จ 

คะแนน 
(เกรด)
เฉลี่ย 

(1) ................... .................................  .................................  ........................................  ......... ........... 
(2) ................... .................................  .................................  ........................................  ......... ........... 

ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตให้ลาราชการเพื่อศึกษาต่อภายในประเทศภาคปกติ       ใช่             ไม่ใช่          
ทั้งนี้ โดย       ใช้ทุนส่วนตัว             ได้รับทุน  (ระบุ)  .............................................................................  

     2.3  การฝึกอบรม/ดูงาน        ไม่มี              มี 
หลักสูตร/วิชา สถานที่/ประเทศ ระยะเวลา งบประมาณ /ต่อคน 

(ถ้าทราบ) 

(1) ............................................................  ...................................  ............................  .............................. 
(2) ........................................................... . ...................................  ............................  .............................. 
(3) ............................................................  ...................................  ............................  ........................... ... 
(4) ............................................................  ...................................  ............................  .............................. 
(5) ............................................................  ........................ ........... ............................  .............................. 
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     2.4   ความรู้ ความสามารถพิเศษ 

              (       )  ภาษาต่างประเทศ  (ระบุได้มากกว่า 1 ภาษา) 
ภาษา/ทักษะ พอใช ้ ดี ดีมาก 

1. ภาษาอังกฤษ การฟัง    

 การพูด    

 การอ่าน    

 การเขียน    

2. ภาษา .................................. การฟัง    

 การพูด    

 การอ่าน    

 การเขียน    

 (     )  ภาษาท้องถิ่น  (ระบุ)  ...................................................    พอใช้        ดี         ดีมาก          
(     )  ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์              ไม่มี        ใช้งานได้            ดี          ดีมาก          
          โปรแกรมที่ใช้งานได้  (ระบุ)  .................................................................................................  

(     )   อื่น ๆ  (ระบุ)  ..........................................................................................................................  

     2.5   งานอดิเรก ................................................................................................................. ...................... 
                               ............................................................................................................................. .......... 
 

3.  ประวัติการท างาน 

     3.1  ประสบการณ์การท างานก่อนเข้ารับราชการ          ไม่มี        มี      
ต าแหน่ง หน่วยงาน ระยะเวลา เหตุที่ออก 

(1) ...........................................................  ................................  ................................  .............................. 
(2) ...........................................................  ................................  ................................  .............................. 
(3) ...........................................................  ................................  ................................ .............................. 
      3.2  ประสบการณ์ในการรับราชการ 
             3.2.1 รับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........ ต าแหน่ง .....................................  
                       กลุ่มงาน/ฝ่าย ....................................................... กอง/ส านัก ......................................................  
                       กรม ...................................................................... กระทรวง ....................................... ................ 
             3.2.2 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ....................................................................................................................  

                       กลุ่มงาน/ฝ่าย .............................................. ......... กอง/ส านัก ......................................................  
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                กรม ............................................................................ กระทรวง ................................................  
               โทรศัพท์ ......................................... ตั้งแต่วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. .............. 
                       รับเงินเดือน .......................................... บาท  ปีงบประมาณ .................................... .................. 
                        รวมอายุราชการ ............ ปี ....................... เดือน .................. วัน   (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) 
             3.2.3 มีประสบการณ์ในงานตามต าแหน่งที่ขอโอน  
                       ตั้งแต่ .......................................................... ถึง ............................................................................  

                       ด ารงต าแหน่ง ............................................................................................... ระดับ ..................... 
                       โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับ .................................................................................................................  

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

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

     3.3  ก่อนท่ีจะมาด ารงต าแหน่งปัจจุบัน เคยด ารงต าแหน่ง  (โปรดระบุย้อนหลังจากปัจจุบันลงไปและระบุ             
เฉพาะต าแหน่งที่ส าคัญเท่าน้ัน) 

ต าแหน่ง หน่วยงาน ระยะเวลา 

(1) .................................................................. ........................................................................ ....................................... 
(2) .................................................................. ........................................................................ ....................................... 
(3) .................................................................. ........................................................................ ....................................... 
    

     3.4  ประวัติเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการด าเนินทางคดี   
             (     )   ไม่เคย    (     )   เคย    ต้องโทษทางวินัย  (โปรดระบ)ุ ..................................... ........................ 
             (     )   ไม่อยู่     (     )   อยู่     ในระหว่างถูกสอบข้อเท็จจริงเพื่อด าเนินการทางวินัย 
              .................................................................................................................. ...........................................  
             (     )   ไม่อยู่     (     )   อยู่     ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือพิจารณาโทษทางวินัย 
             (โปรดระบ)ุ .................................................................................. ........................................................ 
             (     )   ไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา หรือคดีล้มละลาย 
             (     )   อยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดี       ทางแพ่ง        ทางอาญา        คดีล้มละลาย 
                       อยู่ในขั้นตอนใด  (พนักงานสอบสวน/พนักงานอัยการ/ศาล) .......................................................  
                       ข้อกล่าวหา ............................................................................................................ ....................... 

           ............................................................................................................................. ........................ 
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4.  เอกสารประกอบการพิจารณา 

  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร/หลักฐานที่ลงลายมือชื่อ รับรองส าเนาถูกต้อง  มาพร้อมกับแบบแสดง
ความประสงค์ขอโอน ดังนี ้

 (1)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

 (2)  ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน  1  ฉบับ 

 (3)  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

 (4)  ส าเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร ตามคุณวุฒิที่สมัคร และระเบียนแสดงผลการศึกษา 
       อย่างละ 1 ฉบับ 

 (5)  ส าเนา ก.พ.7  จ านวน 1  ฉบับ 

 (6)  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น ใบทะเบียนสมรส ........................................................................  

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

 

ข้าพเจ้าได้รับทราบเงื่อนไขการสมัครตามประกาศส านักงาน กปร . เรื่อง รับโอนข้าราชการ  
ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ .ศ.2552  เป็นที่เข้าใจและยอมรับแล้วจึงขอให้ค ารับรองว่าข้ อความที่ข้าพเจ้าระบุไว้
ข้างต้นรวมถึงเอกสารหลักฐานที่ยื่นไว้เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่ามีข้อความหรือ
เอกสารหลักฐานใดไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักงาน กปร . พิจารณาด าเนินการ
ตามที่เห็นสมควร 

 

 

     (ลงชื่อ) .............................................................. ผู้ขอโอน 

                 (...............................................................) 
     วันที่ ........... เดือน ...................................... พ.ศ. ............. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


