
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

 
เรียน  คณะกรรมการคัดเลือกฯ 
  ดวยขาพเจาประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน 
สําหรับตําแหนงผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหูลอง    
  ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘)    
          สังกัดองคการบริหารสวนตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จึงขอแจงรายละเอียดของขาพเจา มาเพื่อประกอบการพิจารณา   ดังน้ี 
๑. ช่ือ-ช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
๒. ปจจุบันดํารงตําแหนง..............................................................................................ระดับ.......................  
   สังกัด..........................................อําเภอ...............................จังหวัด.......................................................... 
๓. อัตราเงินเดือนในปงบประมาณ ๒๕๕๕.....................บาท ปงบประมาณ ๒๕๕๖.............................บาท 
๔. เกิดวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. ......................รวมอายุ..................ป............เดือน..........วัน 
๕. วันที่บรรจุเขารับราชการ วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ............รวม.......ป.......เดือน........วัน 
๖. ประวัติการดํารงตําแหนง  (ใหเริ่มต้ังแต วันที่ ไดรับการแตง ต้ังให ดํารงตําแหนงในสายงาน                    

ที่ เ ริ่ ม ต น จ าก ร ะ ดับ  ๓  ครั้ ง แ ร ก  แล ะ ให ข อ มู ล เ ฉพ าะ เ มื่ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย นแ ป ล ง ร ะ ดั บ ตํ า แห น ง                                 
หรือเปลี่ยนสายงาน หรือโอนสังกัดสวนราชการอื่นหรือโอนกลับมาเทาน้ัน) 

ระดับ ชื่อตําแหนง สังกัด 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีไดรับการแตงต้ัง 

รวมระยะเวลา 
การดํารงตําแหนง 

(วัน/เดือน/ป) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
๗. สถานที่ติดตอ 

              ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอไดสะดวก 
    บานเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................ถนน...........................ตําบล.......................................             

              อําเภอ....................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย..............................      
              โทรศัพท.................................โทรสาร.......................................มือถือ.................................................... 

-๒-/๘. สถานภาพ.... 

ติดภาพถายขนาด ๑ 
นิ้ว จํานวน ๑ รูป 

ถายไวไมเกิน ๖ เดือน 



-๒- 
 

๘. สถานภาพครอบครัว 
    โสด   สมรส  อื่นๆ 
   ช่ือคูสมรส......................................สกุล........................................อาชีพ........................................        
   ขอมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา 
     ไมมีบุตร/ธิดา บุตร/ธิดา จํานวน...........คน (ชาย.........คน หญิง............คน) 
๙. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  ๖   เดือนนับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลาน้ีหรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน 

เปน       

ไมเปน       

 
๑๐. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับ 
การศึกษา 

สาขา สถาบัน ประเทศ 
ว/ป/ด ท่ีสําเร็จ 

การศึกษา 
การไดรับทุน 

      

      

      

      

      

 
 ๑๑. ประวัติการฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

การฝกอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     

 
๑๒. ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ) 

การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    

  
-๓-/๑๓. การปฏิบัติงาน... 

 



-๓- 
 
 ๑๓. การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาการ

ปฏิบัติงาน 
ผลสําเร็จ 

    

๑๔. ความสามารถพิเศษอื่น  ๆ
  ดานภาษา 
        .............................................................................................................................. 
        ............................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร 
      ................................................................................................................................. 
      ................................................................................................................................. 
      อื่นๆ (โปรดระบ)ุ....................................................................................................... 
 ๑๕. เหรียญหรือเครื่องราชอิสริยาภรณอื่นๆที่ไดรับการยกยอง 
  ๑. ....................................................................................................................................... 
  ๒. …………………………............................................……………………………………………………. 
  ๓. …………………............................................……………………………………………………………. 
 ๑๖. ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่นๆ ที่ไดรับการยกยอง 

วันที่ 
รางวัล/ 

เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง 
ผลงาน สถานที/่ผูมอบเกียรติคุณ 

 
 

   

 
 

   

 
๑๗. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่นๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงานที่ประสงคจะแจงให 
      คณะกรรมการฯ ทราบ 

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

 ๑๘. วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญที่ประสบความสําเร็จ จํานวน..............ชุด 
      (จัดทําเปนรูปเลมแยกตางหาก จากใบสมัคร) 

        (๑)................................................................................................................................ 
        (๒)................................................................................................................................ 
        (๓)................................................................................................................................ 
 

-๔-/๑๙. วุฒิการศึกษา... 



-๔- 

 ๑๙. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (กรณีมีหลายวุฒิใหใชวุฒิที่สําเร็จ 
       การศึกษา กอน) ที่ไดรับ ไดแก.......................................จากสถานศึกษา................................ 
       เมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ......................... 

 ๒๐. วุฒิการศึกษาสูงสุด(หากมีมากกวา ๑ วุฒิการศึกษาใหเลือกเฉพาะวุฒิที่เห็นวาเกี่ยวกับงานใน 
       หนาที่มากที่สุด)ที่ไดรับไดแก....................................................................จากสถานศึกษา 
       .......................................เมื่อวันที่........เดือน..................พ.ศ. ................... 

๒๑. เคยไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ ๒ ข้ัน.......ครั้ง     ๑.๕ ข้ัน.....ครั้ง นับจากเริ่ม 
      รับราชการ-ปจจุบัน        

๒๒. เกียรติบัตร รางวัลเหรียญตราตางๆ  ที่ไดรับเน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ราชการ (ระบุช่ือเกียรติบัตร/ 
      รางวัล/อันดับรางวัล/ป พ.ศ. ที่ไดรับ/และหนวยงานที่มอบ พรอมทั้งแนบสําเนาเอกสารหลักฐาน 
      มาดวย                                                 
       (๑)................................................................................................................................ 

        (๒)............................................................................................................................... 
      (๓).............................................................................................................................. 
 (กรณีที่มีมากกวา  ๓ ช้ิน ใหเลือกมาเพียง  ๓  ช้ิน) 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ  และขาพเจาเปนผูที่มี
คุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
(นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทุกประการ ทั้งน้ี หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความที่ไมถูกตองตามความเปนจริงหรือไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับ
การคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 

 
(ลงช่ือ).............................................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

                           (.........................................................) 
                 ตําแหนง.................................................................. 

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

  (   ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 
  (   ) ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก เน่ืองจาก 
         ................................................................................................................................... 
 
                (ลงช่ือ)...............................................ผูตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
              (......................................................) 
                 ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                       วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

 

ขอมูลบุคคล ประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  

ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงาน อบต. ๘) 
.................................................................. 

 
ช่ือผูสมัคร...........................................................................................................อายุ.................ป....................เดือน 
ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................................................................ระดับ................ 
สังกัด อบต. ...........................................อําเภอ....................................................จังหวัด......................................... 
 

ประวัติการรับราชการ สรุปรายละเอียด คะแนนท่ีได 
๑. เงินเดือน (ปจจุบัน)  (๒๐ คะแนน) อัตราเงินเดือนข้ัน.....................................................บาท  

๒. วุฒิการศึกษา (ระบุช่ือวุฒิการศึกษา
สูงสุดที่ไดรับคุณวุฒิทีต่รงตามคุณสมบัติ 
เฉพาะตําแหนง) (๑๕  คะแนน) 

วุฒิการศึกษา.................................................................... 
......................................................................................... 

 

๓. ระยะเวลา 
    ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ระดับปจจุบัน (๑๐ คะแนน) 
 
 
    ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงใน
ทางการบริหาร (๑๐ คะแนน) 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 
 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

๔. อายุราชการ (นับต้ังแตวันบรรจุและ
แตงต้ังเขารับราชการ) (๑๕  คะแนน) 
 

วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต.............................................ถึง 
วันที่............................................................................... 
รวม..............ป...................เดือน....................วัน 

 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป (๑๕ คะแนน) 
 

๕.๑ ภาคทัณฑ...........................ครั้ง 
๕.๒ ตัดเงินเดือน.......................ครั้ง 
๕.๓ ลดข้ันเงินเดือน..................ครั้ง 

 
. 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ยอนหลัง ๕ ป)  (๑๕ คะแนน) 

๑.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๒ ไดรับการพิจารณา...........ข้ัน 
๒.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดรับการพิจารณา...........ข้ัน 
๓.เงินเดือน ๑  ตุลาคม ๒๕๕๔ ไดรับการพิจารณา..........ข้ัน 
๔.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ไดรับการพิจารณา.............ข้ัน 
๕.เงินเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดรับการพิจารณา........... ข้ัน 

 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ   ใหผูขอเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลน้ีสงพรอมสําเนาประวัติพนักงานสวนตําบล ซึ่งตนเองได
ตรวจสอบ และพนักงานประวัติฯ รับรองความถูกตอง 
          -๒-/ขอรับรองวาถูกตอง... 



-๒- 
 

 ขอรับรองวาถูกตอง 
 

  
              (ลงช่ือ)..........................................................เจาของประวัติและขอรับรองวาถูกตอง           

                       (........................................................) 
 
 
                 (ลงช่ือ)........................................................ผูตรวจสอบความถูกตอง 
               (........................................................) 
                  ตําแหนง เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกฯ 
                         วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 

 
 
 
 
 
 

หนังสือรับรองของผูบังคับบัญชา 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 

สําหรับตําแหนงผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลหูลอง  
ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘)  

เขียน........................................................ 

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

    ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง...................................................
อําเภอ..............................จังหวัด.......................................อนุญาตให........................................................................
ซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนง............................................................................ระดับ.....................สังกัด
องคการบริหารสวนตําบล............................................................................อําเภอ..................................................
จังหวัด..........................................................สมัครเขารับการคัดเลือกฯ ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน สําหรับตําแหนงผูบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลหูลอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน ตําแหนง
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๘ ) ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖    
 

 
 

   (ลงช่ือ)......................................................... 
                (.....................................................) 

   ตําแหนง.........................................................  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๔ 
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