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    ล ำดับที่สมัคร.................... 

ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งผู้ปฏิบตัิงานใหด้ ารงต าแหน่งผู้บริหาร 

ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ระดับ 6 (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 6) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า  อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

.......................................................................................... 
เรียน  คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก ฯ 
 ด้วยข้ำพเจ้ำ  ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบล  ต ำแหนง่ผู้ปฏิบตัิให้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร  ต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระดบั 6 (นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6)  
จึงขอแจ้งรำยละเอียดของข้ำพเจ้ำมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  ดังนี้ 
1.  ชื่อ................................................................................. ชื่อสกุล.................................................................................   

2.  ต ำแหน่งปัจจบุัน........................................................................................ระดับ......................................................... 
    สังกัด (ส ำนัก / สว่น)  ................................................................................................................................................. 
    อ ำเภอ...............................................................................จังหวัด................................................................................ 

3.  อัตรำเงินเดือนในปงีบประมำณ 2555.............................บำท  ปีงบประมำณ  2556......................บำท 

4.  เกิดวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ....................รวมอำยุ...............ป.ี..................เดือน..............วัน   

5.  วันทีบ่รรจุเข้ำรับรำชกำร   วันที่..............เดือน.................................พ.ศ.............................................. 
      รวม.......................ปี......................เดือน.............................วัน 

6.  ประวัติด ำรงต ำแหน่ง (ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้รับรำชกำรครั้งแรก  และให้ข้อมูลเฉพำะเมื่อมี     
กำรเปลี่ยนแปลงระดับต ำแหน่ง  หรือเปลี่ยนสำยงำนหรือโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่น  หรือโอนกลับเท่ำนั้น) 

 

ระดับ ชื่อต ำแหน่ง 
สังกัด 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้รับกำรแต่งตัง้ 

รวมระยะเวลำ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง 

(ป/ีเดือน/วัน) 
     
     
     

     

     
     

 
ทั้งนี้ หำกไมส่ำมำรถกรอกรำยละเอียดในตำรำงนี้   ให้กรอกรำยละเอียดในกระดำษ A4 แล้วแนบทำ้ยใบสมัครนี้  

  
                                                                                                                             / 7.สถำนที่... 
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7.  สถำนที่ติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสำมำรถติดต่อได้สะดวก 
 บ้ำนเลขที่…............... ซอย/ตรอก..............................ถนน...................................  หมู่ที่.................................... 
 แขวง/ต ำบล.................................................เขต/อ ำเภอ............................จังหวัด.........................................  
              รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์……………………………… โทรสำร ............................................. 

8.  สถำนภำพครอบครัว 
   โสด     สมรส        อื่น ๆ       
 ชื่อคู่สมรส.................................................ชื่อสกุล............................................ อำชีพ......................................... 
 ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดำ 
   ไม่มีบุตร/ธิดำ     มีบุตร/ธิดำ  จ ำนวน...............คน   (ชำย….......คน  หญิง............คน) 
 

9.  ประวัติสุขภำพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกได้ไม่เกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

โรคเหล่ำนี้หรือไม่ 
ควำมดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบำหวำน ไต ไมแกรน อื่น ๆ 

       
       

 

10.  ประวัติกำรศึกษำ 
 

วุฒิกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำ สำขำ สถำบนั ประเทศ 
ว/ด/ป  ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
กำรได ้
รับทุน 

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เทคนิคหรือเทียบเท่ำ 

     

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสงูหรือเทียบเท่ำ 

 
    

ปริญญำตร ี      
ปริญญำโท      
ปริญญำเอก      
กำรศึกษำระดับ  อื่น ๆ 
 ที่ส ำคัญ 

     

 
                                                 / 11.ดูงำน... 
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11.   ดูงำน (ที่ส ำคัญ ๆ) 
กำรดูงำน 

เร่ือง สถำนที ่ ระหว่ำงวันที ่ ทุนกำรดูงำน 
    
    
    
    
    
    
 

12.  กำรปฏิบัติงำนพิเศษ 
กำรปฏิบัติงำนพิเศษ 

เร่ือง สถำนทีป่ฏิบัตงิำน ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ผลส ำเร็จ 
    
    
    
    
    
    
 

13.  ควำมสำมำรถพิเศษอื่น ๆ 
      ภำษำอังกฤษ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................  
      คอมพิวเตอร.์........................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      อื่น ๆ  (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
14.  เหรียญเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ที่ได้รับ 

ชื่อ วัน/เดือน/ปีทีไ่ด้รับ เอกสารอ้างอิง 
   
   
   
   

 
                                                  / 15.วุฒิกำรศึกษำ... 
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15 วุฒิกำรศึกษำตำมคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง  (กรณีมีหลำยคุณวุฒิให้ใช้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำก่อน)   ได้แก่

....................................................................................................................................................................................... 
      จำกสถำนศึกษำ.......................................................เมื่อวันที่.................เดือน............................พ.ศ.......................... 
16. วุฒิกำรศึกษำสูงสุด (หำกมีวุฒิกำรศึกษำมำกกว่ำ  1  วุฒิกำรศึกษำให้เลือกเฉพำะวุฒิที่เห็นว่ำเก่ียวกับ งำนในหน้ำที่  
     มำกที่สุด) ทีไ่ด้รับ  ได้แก่........................................................................................................................................ 
       เมื่อวันที่......................เดือน...............................................พ.ศ......................................................... 
17.  เคยรับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ  2  ขั้น..............................คร้ัง       1.5  ขั้น.....................คร้ัง        
      นับจำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน 
18. เกียรติบัตร  รำงวัลเหรียญตรำต่ำง ๆ ที่ได้รับเนื่องจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

(ระบุชื่อเกียรติบัตร / รำงวัล / อันดับรำงวลั / ปี พ.ศ. ที่ได้รับ / และหน่วยงำนที่มอบพร้อมทั้งส ำเนำเอกสำร
หลักฐำนมำดว้ย)  ดังนี ้

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

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ    
ที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ตำมประกำศคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่ง
ผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำรงบริหำร  เรื่อง กำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนให้ด ำรงบริหำร     
ลงวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ.2555  ทุกประกำร  ทั้งนี้  หำกกำรตรวจสอบพบว่ำ ข้ำพเจ้ำปิดบังข้อควำมหรือให้ข้อควำม     
ไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง  หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกในคร้ังนี้ 
 
                         (ลงชื่อ).........................................................ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
                       (.........................................................) 
            ต ำแหน่ง ............................................................... 
           วันที่..............เดือน ..............................  พ.ศ…………… 
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ส าหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 (     )  หลักฐำนครบถ้วน 
 (     )  มีปัญหำ คือ.............................................................................................................................................. 
         
                                   ลงชื่อ...............................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
                                           (........................................................) 
                                วันที่................เดือน...............................พ.ศ................... 
 
 
การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
            (     )  ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
            (     )  ผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก 
 

                          ลงชื่อ...............................................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ                            
                               (.............................................................) 
                     วันที่................เดือน...............................พ.ศ................... 

 
                     
ส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน 
 (     )  ได้รับเงินไว้ถูกต้องครบถ้วน ใบเสร็จรับเงินเลขที่................../......................ลงวันที่................................ 
 (     )  มีปัญหำ คือ.............................................................................................................................................. 
         
                                   ลงชื่อ...............................................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 
                                          (........................................................) 
                                วันที่................เดือน...............................พ.ศ................... 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                      เอกสารหมายเลข 2 

ข้อมูลบุคคลประกอบกำรพิจำรณำกำรสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงำนส่วนต ำบลต ำแหน่งผูป้ฏิบัติงำนให ้
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร ต ำแหน่ง รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระดบั 6 (นักบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6)  

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไสหร้ำ อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
ต ำแหน่ง (ที่สอบคัดเลือก)................................................................................................................................................... 
ชื่อ .......................................................................ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง.....................................................ระดับ.............. 
สังกัด.......................................................... อ ำเภอ………………………….…………………..จังหวัด…………………….………………. 
วัน  เดือน  ปีเกิด............................................................ อำยุ…………………..ป ี
ข้อมูลเบื้องต้น 
1.  เงินเดือน (ปัจจุบัน)                            บำท 
2.  วุฒิกำรศึกษำ (ระดับสูงสุด)  
3.  ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง 
     3.1  ในระดับปัจจุบัน  

วันที่ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วันที่........................ถึงวันที่....................................           
รวม...............ปี.....................เดือน.......................วัน 

     3.2  ในสำยงำนปัจจุบัน วันที่ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วันที่........................ถึงวันที่....................................            
รวม...............ปี....................เดือน........................วัน 

4.  อำยุรำชกำร 
     (ป/ีเดือน/วัน)  

วันที่ด ำรงต ำแหน่งตัง้แต่วันที่...................... ถึงวันที่....................................  
รวม...............ปี………………..เดือน........................วัน 

5.  ควำมผิดย้อนหลัง 5 ปี 
    (ระบุกำรถูกลงโทษทำงวินัย) 

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

................................................................................... 
6.  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
      (ย้อนหลัง 5 ปี) 

1. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลำคม 2551     ได้รับกำรพิจำรณำ...............ขั้น 
  2. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลำคม 2552     ได้รับกำรพิจำรณำ...............ขั้น 
3. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลำคม 2553     ได้รับกำรพิจำรณำ...............ขั้น 

  4. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลำคม 2554     ได้รับกำรพิจำรณำ...............ขั้น 
  5. เงินเดือนเมื่อ 1 ตุลำคม 2555     ได้รับกำรพิจำรณำ...............ขั้น 

หมายเหตุ  ให้ผู้ขอเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกกรอกข้อมูลนี้ ส่งพร้อมส ำเนำบัตรประวัติพนักงำนส่วนต ำบล ซึ่งตนเองได้
ตรวจสอบและเจ้ำพนักงำนประวัติฯ รับรองควำมถูกต้อง 
 
          (ลงชื่อ) .........................................……….เจ้ำของประวัติ และขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                        (..................................................) 
    
  
                        (ลงชื่อ)..............................................…..ผู้ตรวจสอบควำมถูกต้อง 
                      (…………..……..…….……..…………..) 
                             เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ 

                                



 
หนังสือยินยอมและอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลสมัครสอบคัดเลือก 

เพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเปน็สายบริหาร ขององค์การบริหารส่วนต าบลไสหร้า 
 

เขียนที่................................................ 
                                                                                                  …….……………………………………….    

                                                      วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..................... 

เรียน   ประธำนกรรมกำรสอบคัดเลือก ฯ 
 
 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................ต ำแหน่ง............................................................... 
สังกัด..........................................................อ ำเภอ...............................จังหวัด..............................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำของ
.....................................................................ต ำแหน่ง...............................................ระดับ..........สังกัด  ส ำนัก/ส่วนรำชกำร
...........................................................................อ ำเภอ.............................................จังหวัด.................................................. 
ยินยอมให.้..........................................................................สมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสำยงำนผู้ปฏิบัติ  เพื่อ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนบริหำร ในต ำแหน่งรองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ระดับ 6 (นักบริหำรงำนองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 6) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไสหร้ำ อ ำเภอฉวำง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  และหำกได้รับกำร
คัดเลือก  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้โอน/ย้ำย ไปด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวได้ 

 จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐำน 
                                    
 
 
                                                                 ลงชื่อ..................................................... 

                                                (...............................................) 
                                                                  ต ำแหน่ง....................................................... 

 


