
 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหา 

เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 
 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)    

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)             

กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ระบุชื่อ-นามสกุล (เดิม) ด้วย 

ชื่อ-นามสกุล (เดมิ) (ภาษาไทย)   

ชื่อ-นามสกุล (เดิม) (ภาษาอังกฤษ)   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1.  สัญชาติ   เชื้อชาติ   ศาสนา    

2.  อายุ   ปี วัน/เดือน/ปีเกิด  จังหวัดเกิด    

3.  บัตรประชาชนเลขท่ี  
                 

     ออกให้ ณ อำเภอ/เขต   จังหวัด   

     วันที่ออกบัตร   วันที่หมดอายุ    

4.  ที่อยู่ปัจจุบัน    

    

 โทรศัพท ์ โทรสาร   

5.  ที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก    

    

 โทรศัพท์   โทรสาร   

 โทรศัพท์เคลื่อนที่   E-mail address   

6.  ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง    

 สถานที่ทำงานปัจจุบัน    

    

 โทรศัพท์   โทรสาร   

 
ติดรูปผู้สมัคร 
ขนาด 2 นิ้ว 
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7.  รายละเอียดครอบครัว 

 7.1 บิดา – มารดา 

รายละเอียด บิดา       มีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม มารดา        มีชีวิตอยู่       ถึงแก่กรรม 

ชื่อ – สกุล   

อายุ (ปี)   

ที่อยู่ปัจจุบัน  

 

 

 

สถานที่ทำงาน  

 

 

 

โทรศัพท์/โทรสาร   

 7.2 สถานภาพการสมรส 

       โสด         สมรส    หย่าร้าง    หม้าย 

 7.3 คู่สมรส 

 ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส   

 อายุ   ปี  อาชีพ      

 สถานที่ทำงาน     

    

 โทรศัพท์   โทรสาร    

 7.4 จำนวนบุตร   คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ - นามสกุล อายุ เพศ อาชีพ สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา 

     

     

     

     

8.  สุขภาพปัจจุบัน 

       สุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 

      มีโรคประจำตัว โปรดระบุ   
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ส่วนที่ 2 การศึกษาและประวัติการทำงาน 

9. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน/ประเทศ ปีท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปริญญาตรี    

ปริญญาโท    

ปริญญาเอก    

อ่ืนๆ (ระบุ) 

  

  

   

 

10. ประสบการณ์การทำงาน (ระบุตั้งแต่ปัจจุบัน - อดีต) 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

(ระบุที่ตั้ง/โทรศัพท์) 

 

ตำแหน่งงาน  

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(ตั้งแต่ - ถึง) 

 

เงินเดือนก่อนออก  

เหตุผลที่ออก  
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ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

(ระบุที่ตั้ง/โทรศพัท)์ 

 

ตำแหน่งงาน  

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(ตั้งแต่ - ถึง) 

 

เงินเดือนก่อนออก  

เหตุผลที่ออก  

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

(ระบุที่ตั้ง/โทรศัพท์) 

 

ตำแหน่งงาน  

  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

(ตั้งแต่ - ถึง) 

 

เงินเดือนก่อนออก  

เหตุผลที่ออก  
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11. การฝึกอบรม/ดูงานที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงตำแหน่ง 
 

ปี พ.ศ. หลักสูตรที่ฝึกอบรม/ดูงาน 
ช่วงระยะเวลาในการ

อบรม/ดูงาน 
หน่วยงานที่จัด/ประเทศ 

    
    
    
    
    
 

12. บุคคลซึ่งทราบประวัติและความประพฤติของข้าพเจ้า และสามารถให้คำรับรองกับสถาบันได้ 

 12.1  ชื่อ-นามสกุล  เกี่ยวข้องเป็น   

 อาชีพ   สถานที่ทำงาน   

   โทรศัพท์   

 12.2  ชื่อ-นามสกุล  เกี่ยวข้องเป็น   

 อาชีพ   สถานที่ทำงาน   

   โทรศัพท์   
 

13. ความสามารถด้านภาษา 

ความสามารถ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ดี
มาก 

ดี 
พอ 
ใช้ 

ดี
มาก 

ดี 
พอ
ใช้ 

ภาษาอังกฤษ             

ภาษา               

ภาษา               

ภาษา               
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14. ความรู้ความสามารถพิเศษ 

     

     

     

     

15. เหตุจูงใจที่ท่านสนใจร่วมงานกับสถาบัน 

     

     

     

     

16. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. 

16.1 มีสัญชาติไทย 

16.2 อายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

16.3 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน 

16.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

16.5 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือเป็น
โทษสำหรับความผิดที่ได้ทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

16.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง
ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบทางการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง 

16.7 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

16.8 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ
สถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในใบสมัครนี้และเอกสารทั้งหมดเป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้อง          
ทุกประการ หากปรากฎภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่รับรองไว้ หรือ มี  
ข้อความในใบสมัครเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง
หรือไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมรับว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สำนักงาน ก.พ.ร. และไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในการดำเนินการสรรหาครั้งนี้                   
และยอมรับในผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และไม่ติดใจฟ้องร้องหรือดำเนินคดีใด ๆ                  
ทั้งสิ้น รวมทั้งสถาบันมีสิทธิที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้ งสิ้น 
และหากข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ งเป็นผู้อำนวยการสถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                   
สำนักงาน ก.พ.ร. ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้ หรือเปิดเผยประวัติของข้าพเจ้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือความถูกต้อง 
ชัดเจนข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
สำนักงาน ก.พ.ร.  ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)   (ผู้สมัคร) 

( ) 

วันที่   เดือน   พ.ศ.   
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บัญชีรายการเอกสาร 

 

 ข้าพเจ้าขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสรรหาเพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม       

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้อมกับรับรองเอกสารทุกหน้า  รวม           ฉบับ  ดังนี้ 

 ที ่ รายการเอกสาร/หลักฐาน จำนวน (หน้า) 

 1 ใบสมัคร  

 2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว    
จำนวน 5 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 

 

 3 ประวัติการศึกษาและการทำงานโดยสังเขป  

 4 สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา  

 5 แสดงทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ  

 6 เอกสารข้อเขียนของผู้สมัครที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กร 
อุดมการณ์ในการทำงาน ข้อเสนอแนวคิดในการบริหารและพัฒนาสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระหว่างปีงบประมาณ 2565 - 2568  

 

 

 

 


