
                                                                (เอกสารหมายเลข  1) 
 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 
ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 

................................................................. 
 
เรียน   คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ 
  ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7) องค์การบริหารส่วนต าบล       อ าเภอ   
จังหวัด   จึงขอแจ้งรายละเอียดของข้าพเจ้า มาเพ่ือประกอบการพิจารณา  ดังนี้  
1.  ชื่อ  -  สกุล ( นาย / นาง / นางสาว )          
2.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       ระดับ      
     สังกัด    อ าเภอ    จังหวัด        
3.  อัตราเงินเดือนในปีงบประมาณ  2557    บาท  ปีงบประมาณ  2558               บาท 
4.  เกิดวันที่            เดือน       พ.ศ.                รวมอายุ            ป ี           เดือน           วัน 
5.  วันที่บรรจุเข้ารับราชการ          เดือน               พ.ศ.   รวม         ป ี            เดือน        วัน 
6.  ประวัติการด ารงต าแหน่ง  (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้น จากระดับ  3  
ครั้งแรกและให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับต าแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการ
อ่ืน หรือโอนกลับมาเท่านั้น) 

ระดับ ชื่อต าแหน่ง 
 

สังกัด 
 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับการแต่งตั้ง 

รวมระยะเวลา 
การด ารง
ต าแหน่ง 

(วัน/เดือน/ปี) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
ภาพถ่ายขนาด 1 
นิ้ว 1 รูป ถ่ายไม่

เกิน 6 เดือน 
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7. สถานที่ติดต่อ 
   ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้สะดวก 
   บ้านเลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน   ต าบล        
   อ าเภอ              จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์                  
   โทรศัพท์    โทรสาร                 มือถือ     
8. สถานภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อื่น ๆ  
 
 

   ชื่อคู่สมรส    สกุล    อาชีพ     
   ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
   ไม่มีบุตร/ธิดา  บุตร/ธิดา จ านวน  คน (ชาย                  คน หญิง                 คน) 
 
 
 

9. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร)  
 

เป็นโรคเหล่านี้หรือไม่ 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 

10. ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับ

การศึกษา 
สาขา สถาบัน ประเทศ 

ว/ด/ป ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 
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11. ดูงาน (ที่ส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน 
    
    
    
    
    
    
    

 
12. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 

    
    
    
    
    
    
    

 
13. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
     ด้านภาษา 
             
              
     คอมพิวเตอร์ 
             
              
     อื่น ๆ (ระบ)ุ 
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14. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
  1 .             
 2 .             
  3 .             
15. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับการยกย่อง 

วันที่ 
รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับ

การยกย่อง 
ผลงาน สถานที/่ผู้มอบเกียรติคุณ 

    
    
    
    
    
    

  
16. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น และเกี่ยวข้องกับงานที่ประสงค์จะแจ้งให้  
     คณะกรรมการฯ ทราบ 
 (1)              
 (2) .             
  (3 )             
17. วิสัยทัศน์และผลงานหรืองานส าคัญที่ประสบความส าเร็จ จ านวน  ชุด (จัดท าเป็นรูปเล่ม แยกต่างหาก
จากใบสมัคร) 
 (1)              
 (2) .             
  (3 )             
18. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (กรณีหลายวุฒิ ให้ใช้วุฒิที่ส าเร็จการศึกษาก่อน)  

 ได้แก่     จากสถานศึกษา             
 เมื่อวันที่  เดือน                        พ.ศ.   

19. วุฒิการศึกษาสูงสุด (หากมีวุฒิมากกว่า 1 วุฒิการศึกษาให้เลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นว่าเกี่ยวกับงานใน  
      หนา้ท่ีมากทีสุ่ด) ที่ได้รับ ได้แก่          
      จากสถานศึกษา              เมื่อวันที่           เดือน                พ.ศ.    
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20. เคยรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น  ครั้ง    1.5 ขั้น  ครั้ง 
     นับจากเริ่มรับราชการ - ปัจจุบัน 
21. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราต่าง ๆ ที่ได้รับเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ระบุชื่อเกียรติบัตร/ รางวัล/   
     อันดับรางวัล/ปี พ.ศ.ที่ได้รับ/และหน่วยงานที่มอบ     พร้อมทั้งแนบส าเนาเอกสารหลักฐานมาด้วย 
 (1)             
 (2) .            
  (3 )            
   (กรณีท่ีมีมากกว่า 3 ชิ้น ให้เลือกมาเพียง 3 ชิ้น) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  ลงวันที่  13 ตุลาคม 25 58        
ทุกประการ   ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบว่า  ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง 
หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 
 

       ลงลายมือชื่อ     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                  (     ) 

          ต าแหน่ง         
       วันที่           เดือน                พ.ศ.    
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การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
(     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก      
              
 

ลงชื่อ      ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 

 (                                                  ) 
         ต าแหนง่       เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ   
         วันท่ี              เดือน                           พ.ศ.                        
 
 

การตรวจสอบของประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
(     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
(     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก      
              
 
       ลงชื่อ       

 (                                                ) 
          ต าแหน่ง       ประธานกรรมการคัดเลือกฯ   
          วันที่              เดือน                           พ.ศ.                        
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหมายเลข  2 

ข้อมูลบุคคลประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึน 

ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม 
 

ต าแหน่ง ที่สมัครคัดเลือก  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 7)                                                                                                                                                                           
ชื่อ                                               ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                                        ระดับ                                                                               
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล                            อ าเภอ                          จังหวัด                                                         
วัน เดือน ปีเกิด                                                      อายุ             ปี            
     

ข้อมูลเบื้องต้น คะแนน 

1. เงินเดือน   (ปัจจุบัน)                                  บาท  
2. วุฒิการศึกษา  (ระดับสูงสุด)                                                        
3. ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
    3.1 ในระดับปัจจุบัน 
 
    3.2 ในสายงานปัจจุบัน 

 
ตั้งแต่                                   ถึงวันที ่                             .   
รวม            ปี           เดือน          วัน 
ตั้งแต่                                   ถึงวันที ่                             .   
รวม            ปี           เดือน          วัน 

 

4. อายุราชการ (นับตั้งแต่วัน
บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการ)   

ตั้งแต่                                   ถึงวันที ่                             .   
รวม            ปี           เดือน          วัน 

 

5. ความผิดย้อนหลัง  5  ปี  
    (ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

  

6. การพิจารณาความดี
ความชอบ (ย้อนหลัง  5  ปี)   
     

1.เงินเดือนเมื่อ  1  เมษายน  2554  ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
1.เงินเดือนเมื่อ  1  ตุลาคม  2554   ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
2.เงินเดือนเมื่อ  1  เมษายน  2555  ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
1.เงินเดือนเมื่อ  1  ตุลาคม  2555   ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
3.เงินเดือนเมื่อ  1  เมษายน  2556  ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
1.เงินเดือนเมื่อ  1  ตุลาคม  2556   ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
4.เงินเดือนเมื่อ  1  เมษายน  2557  ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
1.เงินเดือนเมื่อ  1  ตุลาคม  2557   ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
5.เงินเดือนเมื่อ  1  เมษายน  2558  ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
1.เงินเดือนเมื่อ  1  ตุลาคม  2558   ได้รับการพิจารณา           ขั้น 
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หมายเหตุ  ให้ผู้ขอเข้ารับการคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ส่งพร้อมส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนต าบล   
              ซึ่งตนเองได้ตรวจสอบและเจ้าพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกต้อง  
 
                                        ลงชื่อ          เจ้าของประวัติ  และขอรับรองว่าถูกต้อง 

                  (          ) 
           วันที่           เดือน                พ.ศ.    

 
 

                          ลงชื่อ          ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
                  (           ) 

          เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
          วันที่           เดือน                พ.ศ.     

 
                          ลงชื่อ            

                 (                    ) 
 ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 

         วันที่           เดือน                พ.ศ.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาและอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบล 
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหาร  

ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ ๗) 
 

     เขียนที่                  
วันที่           เดือน       พ.ศ.      

เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว        ต าแหน่ง       

อ าเภอ            จังหวัด         อนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว          
ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลต าแหน่ง              ระดับ           สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล                  อ าเภอ            จังหวัด         สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้
ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น ส าหรับ
ต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ส าหรับต าแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม ลงวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๘  
 
 

(ลงชื่อ)      
     (        ) 

   ต าแหน่ง       
 


