
 
 

 

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้น 
มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีวาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานอบต. ๘ ) 

*********************************** 
๑.  ช่ือ...........................................................................สกุล.............................................................................. 
๒. เพศ   ชาย   หญิง 
๓. วัน เดือน ป เกิด.......................................อายุ....................ป  วันเกษียณอายุราชการ.................................. 
๔. ปจจุบันดํารงตําแหนง..........................................................ระดับ..................เงินเดือน..........................บาท 
 งาน.........................................................กอง /ฝาย..................................................................................... 
 สังกัด...............................................................อําเภอ.........................................จังหวัด.............................. 
 โทรศัพท...............................................................โทรสาร............................................................................ 
๕. ประวัติการดํารงตําแหนง (ใหเริ่มต้ังแตวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสวนงานผูบริหารครั้งแรกและครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับตําแหนง  หรือเปลี่ยนสายงาน  หรือโอนไปสังกัดหนวยงานราชการอื่นหรือโอนกลับมาเทาน้ัน) 
 

ระดับ ช่ือ 
ตําแหนง/สายงาน 

สังกัด วัน เดือนป ที่ไดรับ
การแตงต้ัง 

รวมระยะเวลาการ
ดํารงตําแหนง (ป /

เดือน/วัน) 
   

 
  

๖. สถานที่ติดตอ 
 ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขที่.........................ซอย / ตรอก................................................ถนน............................................. 
 แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ................................จังหวัด........................................... 
 รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท......................................โทรสาร....................................... 
๗. สถานภาพครอบครัว 
 โสด  สมรส  อื่นๆ  
 ช่ือคูสมรส............................................สกุล.............................................อาชีพ......................................... 
 ขอมูลเกี่ยวกับบุตรธิดา 
 ไมมีบุตร/ธิดา มีบุตร/ธิดา  จํานวน................คน (ชาย.................คน    หญิง....................คน) 
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-๒- 
 

๘. ประวัติสุขภาพ (พรอมทั้งใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน  ๖ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เปนโรคเหลาน้ี

หรือไม 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เปน       
ไมเปน       
 
๙. ประวัติการศึกษา 

วุฒกิารศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ปที่สําเร็จการศึกษา ประเทศ 

ปวท. หรือเทียบเทา     
ปวส.หรือเทียบเทา     
ปริญญาตร ี     
ปริญญาโท     
ปริญญาเอก     
อื่นๆ      
  
๑๐. ประวัติการรับราชการ 
 วันเขาบรรจุเขารับราชการ...........................................ตําแหนง............................................ ระดับ................... 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม......................ป.........................เดือน 
 
๑๑. การฝกอบรม หรือดูงาน (หลักสูตรที่สําคัญฯ) 

หลักสูตรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    
    
    

 



 

-๓- 
 

๑๓. ความสามารถพิเศษอื่น .ๆ........................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................   
๑๔. เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดรับแจงไวในใบสมัครน้ีถูกตองครบถวนทุกประการ  และขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติ
ที่จะสมัครเขารับการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ  ทุกประการ  ทั้งน้ีหากตรวจสอบได
วาขาพเจาปดบังขอความไมถูกตองตามความจิรง  หรือไมมีคุณสมบัติทีจะสมัครเขารับการคัดเลือกใหถือวาขาพเจาไม
มีสิทธ์ิไดรับการคัดเลือกในครั้งน้ี 
 

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

วัน/เดือน/ป................................................. 
 
 
 
 การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
  (     ) ผูสมัครมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 
  (     )  ผูสมัครไมมีคุณสมบัติที่จะสมัครเขารับการคัดเลือก 
 
   (ลงช่ือ)...............................................................ผูตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
    เลขานุการคณะกรรมการการคัดเลือกฯ 
 
 
 
 
 
 



(เอกสารหมายเลข ๒) 

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
พนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีวาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานอบต. ๘) 

---------------------------------------- 
ช่ือ – สกุล........................................................ปจจุบันดํารงตําแหนง...................................................ระดับ............... 
งาน...............................................................................กอง / ฝาย................................................................................ 
สังกัด.................................................................. อําเภอ..............................................จงัหวัด...................................... 
วัน / เดือน /ปเกิด...........................................อายุ.........................ป 

ขอมูลเบ้ืองตน คะแนน 
๑. เงินเดือนปจจุบัน 
   

....................................บาท  

๒. วุฒิการศึกษา (ระดับสูงสุดโดยระบุช่ือ
วุฒิการศึกษาที่ไดรับ) 

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

 

๓. ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
  ๓.๑ ระยะเวลาการดํารงตําแหนง
ปจจุบันในสายงานระดับปจจุบัน 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต  ............................. 
ถึงวันรับสมัครรวม...........ป................เดือน.........วัน 

 

  ๓.๒ ระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสาย
งานปจจุบัน(นับต้ังแตวันเริ่มตําแหนงใน
สายงานผูบริหาร) 

 
วันที่ดํารงตําแหนงต้ังแต  ............................. 
ถึงวันที่..................รวม......ป................เดือน.........วัน 

 

๔. อายุราชการ 
  (ป / เดือน /วัน) 

ต้ังแต..............................ถึงวันที.่.......................... 
รวม.................ป...............เดือน...........วัน 

 

๕. ความผิดยอนหลัง ๕ ป 
(ระบุการถูกลงโทษทางวินัย) 

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

 

๖. การพิจารณาความดีความชอบ 
(ยอนหลัง ๕ ป ) 

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

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

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

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

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

 

 รวมคะแนน  
 

ขอรับรองวาถูกตอง 
           (ลงช่ือ)..........................................................เจาของประวัติ 

(...........................................................) 
 
 

หมายเหตุ ๑.ใหเจาของประวัติตรวจสอบคะแนนตามหลักเกณฑฯ และใสคะแนนในชองที่กําหนด 
    ๒.ใหผูเขารับการคัดเลือกกรอกขอมูลน้ีสงพรอมสําเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตําบล ซึ่งตนเองได
ตรวจสอบและรับรองความถูกตองแลว 



 

 

หนังสือยินยอมใหสมัครเขารับการคัดเลือก 

พนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีวาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

   

 
                           เขียนที่.............................................................. 

 ………………………………………………………………… 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  
        ที่วางขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 
 
  ขาพเจา.................................................ตําแหนง..............................................สังกัด....................................... 
อําเภอ...................................จังหวัด................................ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของ....................................................... 
ตําแหนง..................................................ยินยอมให................................................สมัครเขารับการคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแตงต้ังต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วาง  ในตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล (นักบริหารงานอบต. ๘ ) ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   

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

        (........................................................) 

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

เอกสารหมายเลข  ๓ 



 
 
 

หนังสือรับรองคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

พนักงานสวนตําบลเพ่ือเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารท่ีวาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง 

 
เขียนที่.............................................................. 

 ………………………………………………………………… 
        

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึนมาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหาร  
        ที่วางขององคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง   

   ตามที.่........................................................ตําแหนง...........................................................ประสงค
จะสมัครเขารับการคัดเลือกพนักงานสวนตําบล  เพื่อเลื่อนระดับสูงข้ึน  มาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูบริหารที่วางใน
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบันนังสาเรง  อําเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

   ขาพเจา...............................................................ตําแหนง.................................................... ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาของ............................................................................ขอรับรองวา.........................................................
ผูย่ืนใบสมัครเขารับการ  คัดเลือกดังกลาว  เปนผูมีความรู  ความสามารถ  มีความประพฤติดี  และไดปฏิบัติงานใน
ตําแหนงขางตนมาเปนระยะเวลา......................ป  (แนบเอกสารประกอบถามี) 

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

        (........................................................) 

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

เอกสารหมายเลข  ๔ 


