(สําเนา)

ที่ นร 0701/ว 9

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กท.10300
15 สิงหาคม 2544

เรื่อง การคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
เรียน (กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร. 0708.1/ว 22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2540
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงวางที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
2. ตัวอยางประกาศรับสมัคร
3. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
4. การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
5. แบบการประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
นักบริหาร 9
ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ. เรื่องการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต งตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11 มาเพื่อ
ถือปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น
ก.พ. พิจารณาเห็นวา ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
มีผลใหภาครัฐตองปรับบทบาทภารกิจใหเหมาะสมและทันการณ โดยอาศัยนักบริหารระดับสูง
ที่มีความรู ความสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนแกราชการและสังคม
ซึ่งสมควรจะไดปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญที่
จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 เสียใหม เพื่อใหสามารถคัดเลือกไดนักบริหาร 9
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ที่มีทักษะ ความรู และความสามารถเหมาะ โดยพิจารณาความรู และความสามารถ
จากสมรรถนะหลักทางการบริหาร และสมรรถนะที่เกี่ยวของกับงาน รวมทั้งเพื่อใหระบบ
ขั้นตอน และวิธีดําเนินการคัดเลือกมีความโปรงใสและเปนธรรมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 และ
มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมติ คณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 ที่ใหนําระบบนักบริหารระดับสูงมาใชในราชการ พลเรือน ก.พ. จึง
มีมติใหยกเลิกหลักเกณฑ วิธกี าร และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามหนังสือที่อางถึงเฉพาะตําแหนงนักบริหาร 9
และกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักบริหาร 9 ใหม ดังนี้
1. ใหมีคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนักบริหาร 9 คณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
1.1 ประธาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่ ก.พ. แตงตั้ง จากรายชื่อที่ อ.ก.พ.
กระทรวงเปนผูเสนอ
1.2 กรรมการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงแตงตั้งจาก
1.2.1 อ.ก.พ. กระทรวงผูทรงคุณวุฒิที่ อ.ก.พ. กระทรวง
มอบหมาย 1 คน
1.2.2 อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งไดรับเลือกจากขาราชการพลเรือน
ที่ อ.ก.พ. กระทรวงมอบหมาย 1 คน
1.2.3 หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนงวาง
1.2.4 ผูแทนสํานักงาน ก.พ. 1 คน
สําหรับกรรมการตามขอ 1.2.3 ในกรณีที่เปนตําแหนงวางใน
สํานักงานปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงอาจมอบหมายใหรองปลัดกระทรวง เปนกรรมการ
แทนได และถามีตําแหนงวางหลายสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้ง
เปนกรรมการเขาประชุมพรอมกันได
1.3 เลขานุการ ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการไมต่ํา
กวาระดับกองที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของกระทรวง แตถาหัวหนาสวนราชการดังกลาว
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เปนผูอยูในขายที่จะไดรับการพิจารณาคัดเลือกดวย ใหแตงตั้งบุคคลอื่นทีป่ ฏิบัติงานเกีย่ วของ
กับงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกลาวมีวาระ 1 ป
2. เมื่อจะมีการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไมเคยดํารงตําแหนง
นักบริหาร 9 ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ใหสวนราชการระดับกรมแจงชื่อตําแหนง เลขที่ตําแหนง และ
ขอมูลตาง ๆ สําหรับใชประกอบการพิจารณา เชน หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง เปนตน ไปยังกระทรวงเจาสังกัด เพื่อสงตอ
ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ (รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงวางปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1)
2.2 ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 วิเคราะหงานในตําแหนงที่วางหรือจะวาง กําหนดความรู
ความสามารถ คุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงานสําหรับตําแหนง หรือเปนการกําหนดวา
พฤติกรรมแบบใด หรือคุณลักษณะแบบใดของผูเขารับการคัดเลือกที่จะสามารถทํางานนั้น
ไดประสบความสําเร็จ ซึ่งไดแก สมรรถนะหลักทางการบริหาร ซึ่งอาจกําหนดน้ําหนัก
ความสําคัญแตละดานเพิ่มขึ้นได กําหนดสมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ ความประพฤติ
ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจพิจารณาจากแนวคิด
ทัศนคติ คานิยมสรางสรรคของนักบริหารที่พึงมี การปฏิบัติงานที่จําเปนตองดําเนินการตาม
หลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดี ตลอดจนแรงจูงใจที่จะเปนแรงขับใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ
2.2.2 กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอนในการคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่วางใหสอดคลองกับหนังสือเวียน
ฉบับนี้และประกาศใหทราบทั่วกัน ดังนี้
2.2.2.1 กําหนดเกณฑในการเลือกสรรวาแตละ
พฤติกรรม หรือคุณลักษณะตาง ๆ นั้น ควรจะพิจารณาจากขอมูลใดประกอบการพิจารณาเพื่อ
ใหทราบถึงความรูความสามารถ ทักษะของผูบริหาร เชน พิจารณาจากประวัติการทํางาน
ประวัติสวนบุคคล ประสบการณ การฝกอบรมและดูงาน ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายใน
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อดีตดานบริหารจัดการ วิสัยทัศน เปนตน
2.2.2.2 กําหนดวิธีการที่ใชในการประเมิน โดยอาจใช
วิธีสัมภาษณ หรืออาจใชวิธีการอื่นเพิ่มเติม เชน การนําเสนอขอมูล/ขอเท็จจริงตอที่ประชุม
การทดสอบโดยใชสถานการณจําลอง การเขียนรายงานตามหัวขอที่กําหนด การเขียน
วิสัยทัศน ฯลฯ เพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ของบุคคลในตําแหนงที่จะไดรับการพิจารณาแตงตั้ง
2.2.2.3 กําหนดขั้นตอนในการคัดเลือก
2.2.3 ประกาศรับสมัครขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 โดยใหมีระยะเวลาในการรับสมัครไมนอยกวา 7 วันทําการ
และต อ งประกาศให ท ราบล ว งหน า ก อ นวั น เป ด รั บ สมั ค รไม น อ ยกว า 3 วั น ทํา การ
(ตั ว อย า งประกาศรับสมัครปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
2.3 ใหผูประสงคจะเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร (ตัวอยางใบสมัคร
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 3) โดยผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนั้น ตามที่ ก.พ. กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงและมีคุณสมบัติ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย
2.3.1 ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร และ
ไดรับการขึ้นบัญชีผูผานการประเมิน (รายละเอียดการขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะ
หลักทางการบริหาร ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4 ) โดยบัญชีดงั กลาวมีอายุไมเกิน 2 ป
2.3.2 ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ที่ ก.พ. รับรอง
2.3.3 สวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนงวางเสนอชื่อให
สมัครเขารับการคัดเลือก ซึ่งสามารถเสนอไดสวนราชการละ 1-2 ชื่อ
ทั้งนี้ ผูสมัคร ซึ่งมีคุณสมบัติตามขอ 2.3.2 และ 2.3.3 จะ
ตองเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารในดานความรอบรูในการบริหาร
การบริหารอยางมืออาชีพ ดานการบริหารคน และดานการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
หรือสมรรถนะหลักทางการบริหารที่ ก.พ. จะกําหนดตอไป ผลการประเมินดังกลาวให
ใชได 2 ป
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2.4 ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ ขอรายชื่อจากบัญชีผูผานการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารจาก ก.พ. โดยใหระบุความตองการของตําแหนงในเรื่องความรู
ความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง คุณสมบัติและจํานวนผูผานการประเมินที่ตองการ
นําไปคัดเลือกดวย หรือจะสงประกาศรับสมัครที่ระบุความตองการของตําแหนงดังกลาวไป
พรอมกับจํานวนผูผานการประเมินที่ตองการก็ได
ในกรณีที่ผูสมัครเปนผูผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่
ก.พ. รับรอง หรือผูที่สวนราชการระดับกรมที่มีตําแหนงวางเสนอชื่อใหสมัครเขารับการคัดเลือก
หรือกรณีที่เปดโอกาสใหขาราชการจากส วนราชการอื่น สมัครเข ารั บการคัดเลือกไดนั้น
ใหหนวยงานที่รับผิดชอบงานการเจาหนาที่ของกระทรวงจัดสงรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ไปให ก.พ. ตรวจสอบการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร กอนที่ ก.พ. จะสงชื่อไปให
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และหากผลการตรวจสอบปรากฏวาขาราชการดังกลาวตองเขารับ
การประเมิ น สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารจาก ก.พ. ให ก ระทรวงแจ ง ให ข า ราชการ
ผู นั้ น ไปเขารับการประเมิน
2.5 ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาเพื่อประเมินความเหมาะสม
กับตําแหนงเกี่ยวกับสมรรถนะหลักทางการบริหาร สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงาน ผลการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีตดานการบริหารจัดการ วิสัยทัศน รวมทั้งความประพฤติ และ
คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจพิจารณากลั่นกรองบุคคล
รอบแรกใหเหลือเพียง 3-5 คน ตอ 1 ตําแหนงกอนก็ได แลวจึงใหผูผานการกลั่นกรองเขารับ
การประเมินเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม ในการประเมินอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรืออาจใช
วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่จะแสดงออกถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสม
ของผูสมัครตามที่ไดประกาศไวในประกาศรับสมัครคัดเลือกก็ได
2.6 ใหคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมสําหรับ
ตําแหนงที่จะแตงตั้งจํานวนไมเกิน 3 ชื่อตอ 1 ตําแหนง (ตัวอยางแบบการประเมินบุคคลใน
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5) พรอมทั้ง
ระบุเหตุผลของความเหมาะสมของบุคคลในแตละตําแหนง เพื่อเสนอใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 52 พิจารณาแตงตั้ง
/2.7 ใหผูมี…
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2.7 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52
พิจารณารายชื่อที่คณะ
กรรมกรรมการคัดเลือกฯ เสนอตามขอ 2.6 เมื่อเห็นวาบุคคลใดเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ก็ใหดําเนินการแตงตั้งตอไป
2.8 ในกรณีที่ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เห็นวารายชื่อที่คณะ
กรรมการคัดเลือกฯ เสนอยังมีเหตุผลและขอมูลที่ไมครบถวน ใหนําประเด็นปญหากลับไป
ปรึกษาหารือในความเปนจริงกับ คณะกรรมการคัดเลือ กฯ แลวดําเนินการตาม ขอ 2.7
ตอไป
3. ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับแกสวนราชการที่มีฐานะเปน
กรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนา
สวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีโดยอนุโลม
4. ใหใชหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ฉบับนี้ในการแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2544 เปนตนไป โดยสวนราชการสามารถดําเนินการเพื่อเตรียมการแตงตั้งได
ตั้งแตบัดนี้
ในกรณีที่สวนราชการใดไดอาศัยหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดไว
เดิมในการเตรียมการแตงตั้งนักบริหาร 9 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เปนตนไป ไวแลว
กอนวันออกหนังสือสํานักงาน ก.พ.ฉบับนี้ หรืออยูในระหวางดําเนินการ ใหดําเนินการ
เพิ่มเติมจนครบหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้
5. ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดเคยดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 กอนวันที่
1 ตุ ล าคม 2544 และต อ มาได รั บ แต ง ตั้ ง ให ไ ปดํา รงตํา แหน ง อื่ น ให ถื อ ว า ข า ราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้นมีคุณสมบัติที่จะไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ไดตาม
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้
6. สวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนเปนพิเศษเพื่อประโยชนของ
ทางราชการที่ไมอาจดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
/6. ฉบับนี้...
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ฉบับนี้ ใหขอทําความตกลงกับ ก.พ. เปนกรณี ๆ ไป
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ต อ ไป ทั้ ง นี้ ไ ด แ จ ง ให ก รมและ
จังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ทิพาวดี เมฆสวรรค
(คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค)
เลขาธิการ ก.พ.

โครงการสรรหาและเลือกสรรนักบริหารระดับสูง
โทร. 2823976
โทรสาร 2823976

สําเนาถูกตอง

(นางสาววราภรณ รุจิวิวฒ
ั นกุล)
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล 8 ว
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รายละเอียดสิ่งที่สงมาดวย
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0701/ ว 9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2544 )
--------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดเกีย่ วกับตําแหนงวางที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
ตัวอยางประกาศรับสมัคร
ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
แบบการประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
-----------------------------------------------
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สิ่งที่สงมาดวย 1

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงวางที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9

สวนราชการ………………………………………. ……… กระทรวง…………………………………….
ตําแหนงวางที่จะแตงตัง้
ชื่อตําแหนง………………………………………………………….
เลขที่ตําแหนง……………………………………

งานในหนาที่
1. หนาที่ความรับผิดชอบ (ระบุงานหลัก ๆ ของตําแหนง วามีงานในหนาที่อะไรบาง)
1.1 บริหารงานในฐานะ…………………………..…รับผิดชอบบริหาร……………………….……
……………………………………………………………………………………………………
1.2 งานในหนาทีข่ องตําแหนง (ระบุงานหลัก ๆ ของตําแหนง)
1) ……………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………..
4) ……………………………………………………………………………………………..
ฯลฯ
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ระบุภารกิจหลักของตําแหนงทีต่ องปฏิบัติ)
1) …………………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………………………….……….
3) ………………………………………………………………………………………….……….
4) ………………………………………………………………………………………….……….
ฯลฯ
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3. คุณลักษณะเฉพาะสําหรับตําแหนง
1) คุณวุฒิทางการศึกษา………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2) ระยะเวลาการดํารงตําแหนง………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3) ประสบการณในการปฏิบัติงาน………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
4) เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี) เชน การฝกอบรม…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
4. ความรูความสามารถ และคุณลักษณะที่จําเปนในการปฏิบัตงิ าน
กําหนดคุณลักษณะที่เกีย่ วกับความรู ความสามารถ และคุณลักษณะตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ทั้งนี้อาจระบุน้ําหนักความสําคัญในแตละดานยอย ๆ ลงไปอีกก็ได
เชน สมรรถนะหลักทางการบริหาร การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ใหน้ําหนัก 2 สวน การบริหารคนให
น้ําหนัก 1 สวน หรือการบริหารการเปลี่ยนแปลงใหน้ําหนัก 2 สวน การมีจิตมุงบริการให 1 สวน เปนตน
4.1 สมรรถนะหลักทางการบริหาร
1. ความรอบรูในการบริหาร
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง
• การมีจิตมุงบริการ
• การวางแผนเชิงกลยุทธ
2. การบริหารอยางมืออาชีพ
• การตัดสินใจ
• การคิดเชิงกลยุทธ
• ความเปนผูนํา
3. การบริหารคน
• การยืดหยุนและปรับตัว
• ทักษะในการสื่อสาร
• การประสานสัมพันธ
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4. การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
• การรับผิดชอบตรวจสอบได
• การทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
• การบริหารทรัพยากร
4.2 สมรรถนะที่เกีย่ วของกับงานในตําแหนงที่ตองการ เปนความรูค วามสามารถทีจ่ ําเปนสําหรับ
งานในหนาที่
1) …………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………...

ฯลฯ
4.3 ความประพฤติและคานิยมสรางสรรคที่จําเปนสําหรับนักบริหาร ไดแก การมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ และภารกิจของสวนราชการ เชน มุงประโยชนของสวนรวม มีความซือ่ สัตย
ครองตน ครองคน ครองงาน โดยธรรม กลาคิด กลาทํา กลานํา กลาเปลี่ยน มีความโปรงใส เปนตน
4.4 ประวัติการรับราชการ ไดแก ประวัตกิ ารทํางานที่ผานมา ผลงานที่แสดงถึงความสําเร็จใน
ดานการบริหารจัดการ รวมถึงประวัติที่แสดงถึงความสามารถที่ไดรับเกียรติ ชื่อเสียง ประวัติทางวินัย
เปนตน
4.5 คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน (เชน ทัศนคติ บุคลิกลักษณะ อารมณ เปนตน)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………...
_________________________________________________________________________________
ผูจัดทํา (หนวยงานการเจาหนาที่ และผูบังคับบัญชาของตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง)
(ลงชื่อ) ……………………………
(…………………………….)

ลงชื่อ) .. ………………………
(.………………………..)

ตําแหนง…………………………..
วันที่ ……………………………..

ตําแหนง…………………………
วันที่ ……………………………
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สิ่งที่สงมาดวย 2

ตัวอยางประกาศรับสมัคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตัง้ ใหดํารงตําแหนง
นักบริหาร 9 (กระทรวง…………….)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9

----------------------------------ดวยคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
(กระทรวง…………….) จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในขอ 2.2.3 ของหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ …………………… เรื่อง การคัดเลือก
ขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 ซึ่งออกตามความในมาตรา 52 มาตรา
57 มาตรา 58 มาตรา 59 และมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงนักบริหาร 9 ที่จะแตงตั้ง
ตําแหนง …….. (รองอธิบดี ผูชวยปลัดกระทรวง ฯลฯ ) …… กรม ………………………..
2. หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. คุณสมบัติของผูสมัคร
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง………………………โดย……………..
(ระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้
4.1 ผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร และไดรับการขึน้ บัญชีนักบริหารระดับสูง
หรือ
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4.2 ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง ของสํานักงาน ก.พ. แตยัง
มิไดประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีนักบริหารระดับสูง
เนื่องจากอายุบัญชีครบ 2 ป (หากประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนง นักบริหารระดับสูง ใหแจงความประสงคขอเขารับการประเมินสมรรถนะ
หลักฯ ไปยังสํานักงาน ก.พ. เพื่อจัดใหมีการประเมินและขึ้นบัญชี) หรือ
4. 3 ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ที่ ก.พ. รับรอง โดยจะตองเขารับการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร หากยังมิเคยเขารับการประเมินฯ หรือผลการประเมินครบ 2 ป
หรือ
4.4 สวนราชการระดับกรมทีม่ ีตําแหนงวางในสังกัดกระทรวง………………………………
เสนอชื่อใหสมัครเขารับการคัดเลือก โดยจะตองเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร หากยังมิเคยเขารับการประเมินฯ หรือผลการประเมินครบ 2 ป
5. ความรูความสามารถที่ตองการ (ใหระบุรายละเอียดของความรูความสามารถที่ตองการในแตละดานให
ละเอียดเทาที่สามารถระบุได)
• สมรรถนะหลักทางการบริหาร
• สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง
• ความประพฤติ
• ประวัติการรับราชการ
• คุณลักษณะอืน่ ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
6. การสมัคร
ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก สงใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
คัดเลือกฯ กําหนดไดท…
ี่ …………………………………….ตั้งแตวันที่ ………………………
ถึงวันที่ ……………………………. … (ไมนอยกวา 7 วันทําการ)
7. เอกสารที่ตองสงในการสมัคร
7.1 ใบสมัคร
7.2 แบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ
7.3 ขอมูลตาง ๆ ที่คณะกรรมการฯ กําหนด เพื่อประกอบการพิจารณา เชน ขอเสนอ เกี่ยวกับ
วิสัยทัศนของผูสมัคร ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน และการแกปญหา
ตาง ๆ ของงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง เปนตน
สําหรับการสงเอกสารตามขอ 7.2 และขอ 7.3 จะสงพรอมใบสมัครหรือภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดก็ได
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8. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ขอมูลตาง ๆ ในการ
ประเมินอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรืออาจกําหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลที่แสดงออกถึง
ความรู ความสามารถ และความเหมาะสมของผูสมัครตามที่เห็นสมควร และอาจกลั่นกรองเบื้องตน
เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด 3 - 5 คน แลวดําเนินการประเมินความเหมาะสมเพือ่ ใหไดขอมูลมากขึ้น
ตอไปก็ได
9. การประกาศวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
10. เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
ประกาศ ณ วันที่ ……..เดือน ………….พ.ศ……….
(ลงชื่อ) ……………………………………..
(……………………………………..)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ
(ชื่อสวนราชการ)

หมายเหตุ หากรับสมัครหลายตําแหนง อาจแยกรายละเอียดที่ตางกันไปอยูในเอกสารแนบทายประกาศ
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สิ่งที่สงมาดวย 3

ใบสมัครคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
ตําแหนง…….(รองอธิบดีกรม ……….)
กระทรวง………………………………
----------------------------------1. ชื่อ ………………………………….สกุล…………………………..
2. เพศ

 ชาย  หญิง

3. วัน เดือน ปเกิด……………………..อายุปจจุบนั ………ป วันเกษียณอายุราชการ……………….
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………..ระดับ………
ประเภทตําแหนง

 บริหารระดับสูง
 วิชาชีพเฉพาะ
 ทั่วไป

 บริหารระดับกลาง
 เชี่ยวชาญเฉพาะ

เงินเดือน………………..บาท
เงินประจําตําแหนง………………...บาท
กอง/สํานัก………………………………..
กรม/จังหวัด……………………………...
กระทรวง………………………………...
โทรศัพท ……………………. โทรสาร …………………….. e-mail …………………….
5. สถานที่ติดตอ
ที่อยูปจจุบนั สามารถติดตอไดสะดวก
บานเลขที่ ………………………ซอย/ตรอก………………………ถนน………………………..
แขวง/ตําบล……………………. เขต/อําเภอ………………………จังหวัด……………………..
รหัสไปรษณีย…
 ………………..โทรศัพท………………………..โทรสาร…………………….
e-mail …………………….
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6. สถานภาพครอบครัว
 โสด
 สมรส

 อื่น ๆ

ชื่อคูสมรส……………………..สกุล………………….……อาชีพ…………………..
ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา
 ไมมีบุตร/ธิดา
 มีบุตร/ธิดา จํานวน………. คน (ชาย……..คน หญิง…….คน)
7. ประวัติสุขภาพ
เปนโรคเหลานี้หรือไม

ความดัน
โลหิตสูง

หัวใจ

เบาหวาน

ไต

ไมเกรน

อื่นๆ

เปน
ไมเปน
8. ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การศึกษาระดับอื่น ๆ
ที่สําคัญ

สาขา

วุฒิการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ

ปที่สําเร็จการศึกษา

การไดรับทุน
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9. ประวัติการรับราชการ
วันบรรจุเขารับราชการ………………………ตําแหนง………………………ระดับ…………….
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………….ป………….เดือน
ดํารงตําแหนงในระดับ 8
ประเภทตําแหนง

ชื่อตําแหนง

ชวงเวลาที่
ดํารงตําแหนง

รวมเวลา
ดํารงตําแหนง

1.
2.
3.
ฯลฯ

ประเภทตําแหนง ใหระบุวาเปนบริหารระดับกลาง/ทั่วไป/วิชาการ/วิชาชีพเฉพาะ
ดํารงตําแหนงในระดับ 9
ประเภทตําแหนง

ชื่อตําแหนง

ชวงเวลาที่
ดํารงตําแหนง

รวมเวลา
ดํารงตําแหนง

1.
2.
3.
ฯลฯ

ประเภทตําแหนง ใหระบุวาเปนบริหารระดับสูง/เชี่ยวชาญเฉพาะ/วิชาชีพเฉพาะ
10. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ ๆ)
หลักสูตรที่อบรม
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอื่น

หนวยงานที่จัด

สถานที่อบรม

ชวงเวลา

ทุนการอบรม
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11. การดูงาน (ที่สําคัญ ๆ)
การดูงาน
เรื่อง

สถานที่

ระหวางวันที่

ทุนการดูงาน

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ผลสําเร็จ

12. การปฏิบัติงานพิเศษ
การปฏิบัติงานพิเศษ
เรื่อง

สถานที่ปฏิบัติงาน

13. ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
ภาษาอังกฤษ ………………………………………………………………………...
คอมพิวเตอร …………………………………………………………………………
อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………………….
14. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ
……………………………………………………………………………………..
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15. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ที่ไดรับการยกยอง
วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

ผลงาน

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

16. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกีย่ วของกับงาน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
17. ผลงานหรืองานสําคัญดานบริหารจัดการ
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………….
ฯลฯ
(แสดงรายละเอียดผลงานตามแบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ)
ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ
ลงลายมือชื่อผูสมัคร…………………………..
(………………………….)
วัน เดือน ป…………………………………….
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แบบแสดงผลงานดานบริหารจัดการ
ประกอบการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………..
ชื่อเจาของผลงาน………………………………………………………….
ผลงาน

เมื่อดํารงตําแหนง
(ชวงเวลาที่ดําเนินการ)

ความรูความสามารถที่แสดงถึง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ

ประโยชนของผลงาน/
การไดรับการยอมรับ

1. (ชื่อและสาระสําคัญของผลงาน
โดยสรุป ทั้งนี้ใหแสดงถึงกิจกรรม
ที่ทํา เนื้อหาของงานที่ปฏิบัติ
ผลผลิตและผลลัพธที่ได)
2.
3.
ฯลฯ

ลงชื่อ ………………………………
(…………………………….)
ตําแหนง…………………………….
วันที่ ………………………………...
ความเห็นผูบังคับบัญชา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ…………………………….
(……………………………)
ตําแหนง…………………………..
วันที่ ……………………………...
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การตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง…………………………
เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
1. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
( ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (นับถึงวันทีป่ ดรับสมัคร)
( ) ไมครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง (นับถึงวันที่ปดรับสมัคร)
( ) อื่น ๆ …………………………….
2. การฝกอบรม
( ) ผานการอบรมหลักสูตร นบส. ของสํานักงาน ก.พ. รุนที่………….
( ) ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง …(วปอ, นปส, ปรอ)… รุนที่ ……..
( ) ไมผานการอบรมหลักสูตร นบส. ของสํานักงาน ก.พ. หรือหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ.
รับรอง
3. สถานภาพการสมัคร
3.1 สมัครเอง
1) ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.
( ) มีชื่ออยูในบัญชีนักบริหารระดับสูง (ผลการประเมินยังมีผลบังคับใช)
( ) บัญชีหมดอายุ (ผลการประเมินไมมีผลบังคับใช)
( ) ไมเคยเขารับการประเมินสมรรถนะหลักฯ
2) ไมเคยผานหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. แตผา นการอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
( ) ไมมีผลการประเมิน/ผลการประเมินไมมีผลบังคับใช
( ) เคยเขารับการประเมิน และผลการประเมินยังมีผลบังคับใช
3.2 สมัครโดยสวนราชการเสนอชื่อ
1) ไมเคยอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ.
( ) ไมมีผลการประเมิน / ผลการประเมินไมมีผลบังคับใช
( ) เคยเขารับการประเมิน และผลการประเมินยังมีผลบังคับใช
2) ไมเคยผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. แตผานการอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
( ) ไมมีผลการประเมิน / ผลการประเมินไมมีผลบังคับใช
( ) เคยเขารับการประเมิน และผลการประเมินยังมีผลบังคับใช
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3) ผานการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสํานักงาน ก.พ.
( ) มีชื่ออยูในบัญชีนักบริหารระดับสูง (ผลการประเมินยังมีผลบังคับใช)
( ) บัญชีหมดอายุ (ผลการประเมินไมมีผลบังคับใช)
( ) ไมเคยเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล
( ) มีสิทธิเขารับการคัดเลือก
( ) ไมตองเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
( ) ตองเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
( ) ไมมีสิทธิเขารับการคัดเลือก

(ลงชื่อ)………………………………ผูตรวจสอบ
(………………………………)
ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือก
วันที่ ……….เดือน…………พ.ศ. ……..

23

สิ่งที่สงมาดวย 4

การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
----------------------------------การขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร เปนการกําหนดใหผูมี
คุณสมบัติที่จะแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9 เขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารใน
ดานความรอบรูในการบริหาร ดานการบริหารอยางมืออาชีพ ดานการบริหารคน และดานการบริหารแบบ
มุงผลสัมฤทธิ์ หรือสมรรถนะหลักทางการบริหารที่ ก.พ. จะกําหนดตอไป แลวขึ้นบัญชีไวเปนราย
กระทรวง หรือเปนรายสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวง หรือสวนราชการ
ที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
กับขึ้นบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารรวมทุกกระทรวง ผูที่มีชื่ออยูในบัญชี
มีสิทธิที่จะสมัครเขารับการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ
1. การขึ้นบัญชีครั้งแรก
1.1 ใหผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสํานักงาน ก.พ. เขารับการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหาร แลวขึ้นบัญชี
1.2 ใหมีการแจงผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารแกผูเขารับการประเมินเพือ่ ประกอบ
การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง
2. การขึ้นบัญชีครั้งตอไป หลังจากบัญชีเดิมหมดอายุ
2.1 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชีผูผานการประเมินสมรรถนะฯ เนื่องจากบัญชีเดิม
ครบ 2 ป หากประสงคจะขึ้นบัญชีผูผานการประเมินฯ ใหแจงความประสงคขอเขารับการประเมิน
สมรรถนะหลักทางการบริหารไปยังสํานักงาน ก.พ. เพือ่ จัดใหมกี ารประเมินและขึ้นบัญชีใหม
2.2 ใหมี ก ารแจ ง ผลการประเมิน สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห ารแก ผูเ ขารั บ การประเมิ น ฯ เพื่ อ
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง

-------------------------------------------------
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สิ่งที่สงมาดวย 5

แบบการประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
----------------------------------1. การประเมินบุคคลเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ใหพจิ ารณาจากผลการประเมินสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับตําแหนงดานตาง ๆ ที่อาจไดรับจากการสัมภาษณ หรือจากการประเมิน
ดวยวิธีการอื่น ๆ และจากประวัติการรับราชการ ประสบการณ ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายในอดีต
ดานการบริหารจัดการ วิสยั ทัศนของผูสมัคร ความคาดหวัง แนวทางการดําเนินการ เปนตน
2. น้ําหนักของคะแนนแตละรายการ เปนไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณากําหนด
3. เกณฑการประเมิน
5
=
มีความรูความสามารถ / ความเหมาะสมในระดับสูงมาก
4
=
มีความรูความสามารถ / ความเหมาะสมในระดับสูง
3
=
มีความรูความสามารถ / ความเหมาะสมในระดับปานกลาง
2
=
มีความรูความสามารถ / ความเหมาะสมในระดับต่ํา
1
=
มีความรูความสามารถ / ความเหมาะสมในระดับต่ํามาก
4. หลังจากพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการ และคุณลักษณะ
อื่น ๆ ที่จําเปนที่ไดจากการประเมินตามขอ 1 แลวให คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาสรุปผลการ
ประเมินรวมกัน และลงชื่อรวมกัน
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การประเมินบุคคลในการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักบริหาร 9
ชื่อผูสมัคร…………………………………………………..
รายการประเมิน
1. สมรรถนะหลักทางการบริหาร
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
2. สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
3. ความประพฤติ
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
4. ประวัติการรับราชการ
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….
5. คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงทีจ่ ะแตงตั้ง
…………………………….
…………………………….
…………………………….
…………………………….

น้ําหนักคะแนน

เกณฑการประเมิน
5 4 3 2 1
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สรุปผลการประเมิน ของ ……………………………………………………..



เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงในระดับ
ยังไมเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

สูงมาก


สูง


ปานกลาง


จุดเดน
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
จุดที่ตองพัฒนา
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ความเห็นดานอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อคณะกรรมการ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

……………………………………….ประธานคณะกรรมการ
(………………………………………)
………………………………………..กรรมการ
(………………………………………)
………………………………………..กรรมการ
(………………………………………)
………………………………………..กรรมการ
(………………………………………)
………………………………………..กรรมการ
(………………………………………)
วัน…… เดือน………………… พ.ศ…………

