
เลขประจำตัวสอบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ใบสมัครสอบเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เพื่อเปลี่ยนสายงานประ๓ ททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประ๓ ทวิขาการ 

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑. ซื่อและนามสกุล................................................................อายุ........... ปี วฒุ.ิ...................................
๒. ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................... ระดับ...........................สังกัด......................

องค์การบริหารส่วนจังหวัด.............................................เมื่อวันที่............ เดือน............................ พ.ศ
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที.่................... เดือน...............................................พ.ศ........................
๔. เริ่มรับราชการสังกัดส่วนราชการนี้ เมื่อวันที่....................เดือน................................................พ.ศ..
๕. สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง............................................................................................... .
๖. ตำแหน่งครั้งสุดท้ายก่อนดำรงตำแหน่งปัจจุบัน..................................................................................

เมื่อวันที่......................... เดือน........................................พ.ศ...................................
๗. เคยปฏิปีตราซการเกี่ยวกับงานที่สมัครสอบคัดเลือก ได้แก่..............................................................

๘. อัตราเงินเดือนปีงบประมาณที่สมัครสอบคัดเลือก ชั้น.....................................................บาท
อัตราเงินเดือนที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ชั้น........................................................บาท

๙. พฤติกรรมทางวินัย ( ) ไม่เคยมีพฤติกรรมทางวินัย ( ) เคยมีพฤติกรรมทางวินัย
( ) อยู่ระหว่างการตำเนินการทางวินัย

๑๐. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก และข้อความตังกล่าวข้างด้นเป็นจริง 
ทุกประการและสามารถตรวจสอบได้

(ลงซื่อ)..............................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือก
(............................................ .....................1.)

ตำแหน่ง...........................................................................
วันที.่.............. เดือน.................................พ.ศ......................

คำรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาในชั้นด้น
( ) ขอรับรองว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือกทุกประการ
( ) ผู้สมัครสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเพราะ.................................

(ลงซื่อ)................................................................ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
(.............................. .......................... .............. .............. ..)

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



-๒-

ความเห็นของผู้บังคับบัญขาชั้นถัดไป (ปลัด อบจ.) ความเห็นของผู้บังคับบัญขาชั้นสูง (นายก อบจ.)

(ลงซ่ือ). (ลงซ่ือ),
( ............................................................................. )

ตำแหน่ง.....................................................
(,

ตำแหน่ง.
)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ รายนี้แล้วเห็นว่า 

( ) มีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
( ) ขาดเอกสารหลักฐาน ด ังน ี.้.............................................

เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ เจ้าหน้าที่รับสมัครฯ



ติดรู'บถ่าย ๑

แบบประวัติส่วนตัว
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพื่อเปลี่ยนสายงานประ๓ ททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประ๓ ทวิชาการ

๑. ซื่อและนามสกุล.........................................................................................................................................
๒. วัน/เดือนปีเกิด............................................ อาย.ุ....................... ปี สัญชาต.ิ...................... ศาสนา.................
๓. ซื่อบิดา............................................................. ซื่อมารดา......................................................................
๔. ภูมิลำเนาเดิม.......................................................................................................................................................
๕. ที่อยู่บิจจุบัน........................................................................................................................................................
๖. สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรสอยู่ด้วยกัน ( ) สมรสไม่ได้อยู่ด้วยกัน ( ) หย่า ( ) หม้าย
๗. เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก ตำแหน่ง..............................................................ระดับ...............................

สังกัด................................................... เมื่อวันที่............... เดือน......................................พ.ศ............................
๘. ตำแหน่งปัจจุบัน....................................................................... รับราชการในตำแหน่งดังกล่าวมาเป็นเวลา
................ปี.................................. เดือน..............................วัน
๙. อัตราเงินเดือนปัจจุบัน ขั้น....................................บาท วุฒิการศึกษา
๑๐. ประสบการณ์การทำงาน

๑๑. ผ่านการศึกษาอบรม /  ดูงาน

๑๒. การตำเนินการทางวินัย /  อาญา
๑๓. ตำแหน่งที่สอบคัดเลือก..............
๑๔. สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว..

(ลงซ่ือ).
(

ตำแหน่ง..
)



แบบประวัติการรับราชการ

ตอนที่ ๑ ประวัติการรับราชการ
วัน/เดือน/ปี สังกัด ตำแหน่ง ระดับ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง หมาย

เหตุจ เดือน วัน

ตอนที่ ๒ ประวัติการศึกษ'า

วัน/เดือน/ปี สถานที่ศึกษา ระยะเวลา ปริญญาบัตร หรือ 
ประกาศปิยบัตร

คะแนน
เฉล่ีย

ตอนท่ี ๓ ประวัติการดงานและการฟิกอบรม
วัน/เดือน/ปี สถานที่ฝิกอบรม/ดูงาน ระยะเวลา หลักสูตร/ประกาศปิยบัตร หมายเหตุ

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นเป็นความจริง

ลงซื่อ.............
( .............

รันท่ี.............เดือน

.... เจ้าของประวัติ
.............. )

.พ.ศ.................



รายการประวัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
ตอนที่ ๑ ประวัติการติกษา ดงาน หรือฟิกอบรม_____________________
พ.ศ. สถานศึกษา ดูงาน &เกอบรม หลักสูตร ระยะเวลา หมายเหตุ

ตอนที่ ๒ ประวัติการรับราชการ (เฉพาะที่สำคัญ)

วับ เดือน ปี ตำแหน่ง ระคับ 
/ฃั้น

ระยะเวลาที่ดำรง 
ตำแหน่ง

อัตรา 
เงินเดือน 

(บาท)
หมาย
เหตุจ เดือน วัน

ขอรับรองว่ารายการข้างต้นนี้เปีนความจริง

(ลงซ่ือ).. 
(.

ตำแหน่ง,

เจ้าของประวัติ 
.)

1พ.ศวินท เดอน,



ประวัติการลาและความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนวันลา
ชื่อ - สกุล จานวน ะ ลา ลากิจ ลา ลา ลาไป รวม มา หมาย
ตำแหน่ง ครง ป่วย อปสมบท คลอด สืกษา วันลา สาย เหตุ

ที่ลา บุตร ต่อ

( ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นี้ เคยถูกดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย
ทางอาญา ทางแพ่ง ดังนี้............................................................................................................................................

( ) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้นึ๋ไม่เคยถูกดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย
ทางอาญา ทางแพ่ง

ขอรับรองว่าข้อมูลประวัติการลาข้างต้นเนินจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).......................................................... (เจ้าชองประวัติ)
( ...................................................................................... )

ตำแหน่ง

8/ผู้ตรวจสอบ ผู้รับรอง

(ลงชื่อ)................................................... (ลงชื่อ).....................................
ตำแหน่ง.................................................... ดำแหนง............................................................

(หัวหน้างานเจ้าหน้าที่) (หัวหน้าหน่วยงาน)


