แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/
ชานาญการ

๑.ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ..........................................................................ชื่อสกุล............................................................................
วัน เดือน ปีเกิด.................................................................อายุตัว...............ปี อายุราขการ........................ปี
วันเกษียณอายุ.......................................................ปัจจุบันดารงตาแหน่ง......................................................
ระดับ......................................ส่วนราชการ....................................................................................................
ตั้งแต่..............................................................................อัตราเงินเดือน…………………………………………….บาท
โทรศัพท์............................................................e-mail…………………………………………………………………………
๒. การดารงตาแหน่ง........................................................ระดับชานาญการ(ระดับ๖-๗).................................
๓. ความผิดทางวินัย เป็นผู้อยู่ระหว่าง
 ถูกสอบสวน...................................................................เมื่อ........................................................
 ถูกลงโทษ...................................................................... เมื่อ.......................................................
 ไม่มี
๔. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน)
 ปริญญาตรี.............................................................สาขา...........................................................
สถาบัน...........................................................................เมื่อ พ.ศ. ...........................................
 ปริญญาโท.............................................................สาขา...........................................................
สถาบัน............................................................................เมื่อ พ.ศ. ...........................................
 ปริญญาเอก.............................................................สาขา...........................................................
สถาบัน............................................................................เมื่อ พ.ศ. ...........................................
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ................................................................เลขที.่ ...............................
วันออกใบอนุญาต.............................................................วันหมดอายุ........................................

๕. ผลงานวิชาการที่จะส่งประเมิน
เรื่อง..........................................................................................................................................................
(ระบุเรื่องที่เคยประเมินมาแล้ว)
๖. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับงานตรวจสอบภายใน
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
๗. หากท่านได้รับการคัดเลือก ท่านคิดว่าท่านช่วยองค์กรตรวจสอบภายในอย่างไร
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบ
ภายหลังแล้วพบว่ามีข้อความดังกล่าวเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธิได้รับการคัดเลือกและหาก
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้วจะถือว่าเป็นโมฆะ

(ลงชื่อ).................................................... .ผู้ขอรับการคัดเลือก
(..............................................................)
................../................./................

สถานที่ติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดตอได้สะดวก
บ้านเลขที.่ ........................ซอย/ตรอก............................................ถนน..........................................................
แขวง/ตาบล........................................เขต/อาเภอ............................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ.................................
โทรสาร...............................................................e-mail………………………………………………………………………

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 และมีโรคประจําตัวที่ตองไดรับการดูแลอยางใกลชิด 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)

ใบขอโอน
เขียนที…
่ …………………………………
วันที…
่ ……เดือน…………………..พ.ศ………….
เรื่อง ขอโอนมารับราชการ
เรียน ……………………………………….
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………วุฒ.ิ .………..……...………………………..
ใบอนุญาต………………………………………วุฒบิ ัตร………………………………………………………………..
2. ปจจุบันเปนขาราชการ……………………………..……….... ตําแหนง……………..……………………..
ฝาย/กลุม/ศูนย………………………….….กอง…..……………..…………………กรม…………………….…………
โทรศัพท..………………….....ดํารงตําแหนงนี้เมื่อวันที่………...…เดือน……….….…….……..… .พ.ศ. …………..
อัตราเงินเดือนปจจุบัน………….…..…………..บาท
ขณะนี้  อยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
 พนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
 อยูในระหวางการลาศึกษา/ฝกอบรม/หรือดูงาน หลักสูตร………………………………………………
ตั้งแตวนั ที…
่ …...เดือน……………………พ.ศ. ………… ถึงวันที่ ………เดือน……………………พ.ศ……………
 ไมอยูระหวางการลาศึกษา/ฝกอบรม/หรือดูงาน
 อยูในระหวางปฏิบัติงานชดใชทุน หลักสูตร……..……….……………………………..…………………
ตองปฏิบัติงานชดใชทุน….ป ตั้งแตวนั ที่ .… เดือน……...……..พ.ศ. ….…..ถึงวันที่ ……เดือน……………..พ.ศ……..
 ไมมีขอผูกพันกับทางราชการ
3. ขอโอนมาดํารงตําแหนง…………………………………..ระดับ…………..ตําแหนงเลขที…
่ …………….
สวนราชการ……………………………………………………………………………………………………………...
เหตุผลในการขอโอน คือ ……………………………………………………………………………………...
และไดแนบหลักฐานประกอบเหตุผลมาพรอมนี้ดวยแลว จํานวน ……………..ฉบับ
4. ประวัติสวนตัว
เกิดวันที…
่ ….…….เดือน…………………….…………..….พ.ศ……….……..…อายุ………….………….ป
เลขประจําตัวประชาชน ---- เริ่มรับราชการเมื่อวันที…
่ ……………..…
เดือน…………………....พ.ศ……….…อายุราชการ……..…ป……….เดือน (นับถึงเดือน………………..พ.ศ………..)
ภูมิลําเนาเดิม (จังหวัด)……………..…… ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่…….....หมูท…
ี่ ...…ตําบล/แขวง……..……………..
อําเภอ/เขต………….……...จังหวัด….………..… รหัสไปรษณีย…
 ..………….โทรศัพทที่ทํางาน………...…….….…
โทรศัพทบาน…….……………………………………..…โทรศัพทมือถือ……………………………………..……....
 เปนสมาชิก กบข. ประเภท
 สะสม  ไมสะสม
 ไมเปนสมาชิก กบข.

D1-4/L0246

-25. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชาเอก
ปที่สําเร็จการศึกษา
สถาบัน
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
……………………………………
……………………….
.……………………………………………
6. ( ) ไมเคยผานการประเมินบุคคลและผลงานมากอน
( ) เคยผานการประเมินบุคคลและผลงาน โดยวิธกี าร
 สอบ/ประเมินตาม ว 2/40, ว 34/47 ในตําแหนง …………………..………………………….....
เมื่อวันที…
่ …………..เดือน……………………………พ.ศ….………………..
 ประเมินผลงานตาม ว 16/38, ว 10/48 ในตําแหนง…………….………………………….………
เมื่อวันที…
่ …………..เดือน……………………………พ.ศ….………………..
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใน
ระดับสูงขึ้น แตละระดับและการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ)
วัน เดือน ป
ตําแหนง
อัตราเงินเดือน
สังกัด
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
………………… ………………………..…….. ……………………….. …………………..………………
8. ประวัติการฝกอบรมและดูงาน
ป พ.ศ.
ระยะเวลา
หลักสูตร
สถาบัน
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
…………… ………………. ……………………………………………….. …..……………………………...
9. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงปจจุบัน
(1 ) …………………………………………………………………………...…………………………...
(2 ) ………………………………………………………………………………………………………...
(3 ) ………………………………………………………………………………………………………...
10. หากตําแหนงที่ใชรับโอนขาพเจาเปนตําแหนงที่มีอัตราเงินเดือนต่ํากวาที่ขาพเจาไดรับอยูในปจจุบัน
ขาพเจายินดีทจี่ ะรับเงินเดือนขั้นที่มีอยูของตําแหนงทีจ่ ะรับโอนไปกอนจนกวาจะสั่งพอกอัตราให
11. กรณีที่ ก.พ. อนุมัติใหรับโอนในระดับ และอัตราเงินเดือนต่ํากวาที่ไดรับอยูเดิม ขาพเจา
 ประสงคที่จะโอนมารับราชการ
 ไมประสงคที่จะโอนมารับราชการ
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-312. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้นตั้งแตวันที…
่ …………………….
 มีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนโอน  ไมประสงคจะรอเลื่อนระดับกอนโอน
13. การโอนครั้งนี้ขาพเจา (ใหขีดเครื่องหมาย / ใน  ที่ตองการ)
13.1 เงินคาขนยายสิ่งของสวนตัว  ขอเบิก  ไมขอเบิก
13.2 เงินคาพาหนะเดินทาง
 ขอเบิก  ไมขอเบิก
13.3 เงินคาเบี้ยเลี้ยง
 ขอเบิก  ไมขอเบิก
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดวย จะเปนพระคุณ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)……..……………………………..ผูขอโอน
(……………………………………)

คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ขาพเจา ……………………………………………..ตําแหนง………………………..……………
ระดับ………………….. (สวนราชการ) ……………………………………………………………..……………...
เปนผูบังคับบัญชาใกลชิด ขอรับรองวา ……………………………………………………………..……………….
เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมบกพรองทางศีลธรรม เปนผูมีความรู ความสามารถ มีความสนใจ และอุตสาหะ
ในการปฏิบัติงานเปนอยางดี

(ลงชื่อ)………………………………………….
(
)
ผูรับรอง
..……../…………/………
หมายเหตุ

1. กรณีขอโอนติดตามสามีใหแนบสําเนาคําสั่งยายของสามี
2. กรณีขอโอนกลับภูมิลําเนาเดิม ใหแนบสําเนาทะเบียนบานภูมิลําเนาเดิม
3. กรณีขอโอนเพื่อดูแลบิดา มารดา ใหแนบสําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา
และใบรับรองแพทย ในกรณีที่บิดาหรือมารดามีโรคประจําตัว
4. กรณีขอโอนตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ ใหแนบสําเนาใบประกอบวิชาชีพฉบับแรกที่ไดรับ
5. การขอเบิกเงินตามขอ 13. อยูในดุลพินิจของผูบังคับบัญชาทางสังกัดเดิมเปนผูพิจารณา
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-4บันทึกประกอบการขอยาย / โอน
ขาพเจา……………………………..………………ตําแหนง…………….…………………………...
สวนราชการ…………………………………………………………………...…………………………………………
มีความประสงคจะขอยาย / โอน ไปรับราชการที่ ………………………………...…………………………………...
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………...……………...
แตไมประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย / โอน
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………………...……...
และมีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนโอนไปรับราชการที่สวนราชการใหม
ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนสามารถเลื่อนขึ้นดํารงตําแหนงระดับสูงขึ้น ตั้งแตวันที่…………...……………...
และมีความประสงคจะเลื่อนระดับกอนยาย โดยขอไปปฏิบัติราชการกอน
ขาพเจามีความประสงคจะขอไปปฏิบัติราชการที่สวนราชการใหมกอน เนื่องจากอยูระหวางประเมินผลงาน
ทางวิชาการ
ขา พเจา มีความประสงคจ ะขอยา ยไปรับ ราชการที่สว นราชการใหมโ ดยขอนําผลประเมิน วิช าการที่สว น
ราชการเดิมขอประเมินไปเลื่อนระดับที่สวนราชการใหม

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

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