ใบสมัครสรรหาตาแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

ติดรู ปถ่าย
ขนาด 1x1.5 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1
ปี )

เลขประจาตัวผู้สมัคร .......……………
1. ตำแหน่งที่สมัครสรรหำ ………………………………………………………...........................................................……
กลุ่มภำคที่ประสงค์จะสรรหำภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ...................................................................................
2. ชื่อ .................................................... นำมสกุล ....................................................
เพศ .......................... วัน เดือน ปี เกิด ....... เดือน..................... พ.ศ. ......... (อำยุ ....... ปี .......... เดือน)
เบอร์โทร........................................................เบอร์โทรหน่วยงำน...................................................................
เลขประจำตัวประชำชน ...............................................
3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง .................................................................................... ระดับ ...............
ตั้งแต่วันที.่ .... เดือน.............พ.ศ. ........รวมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง ........ปี ........เดือน ..........วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
สังกัด .......................................................... อำเภอ...................................... จังหวัด ....................................................................
กำรเริ่มนับระยะเวลำเริ่มต้นในกำรดำรงตำแหน่งที่เป็นคุณสมบัติในตำแหน่งที่สมัครสรรหำตำมประกำศรับสมัคร
วันที่.................... เดือน................................... ปี .......................... (สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระบบจำแนกตำแหน่ง
(ระบบซี) ให้นับระยะเวลำตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว58 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2558)
รวมระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ง ….....ปี.......เดือน......วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
4. ข้อมูลระยะเวลำกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร
รวมระยะเวลา
ตาแหน่ง/สังกัด
บรรจุเมื่อวันที่ ลาออกเมื่อวันที่
ปี เดือน วัน

รวมระยะเวลำรับรำชกำร ........ปี…......เดือน........วัน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
5. ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่งที่ผ่ำนมำนับถึงวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ระบุเฉพำะระยะเวลำที่ตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
รวมระยะเวลา
ตาแหน่ง/สังกัด
ระดับ
เมื่อวันที่
ถึงวันที่
ปี เดือน วัน

6. ประวัติกำรรับรำชกำร (ให้แสดงเฉพำะกรณีได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ กำรย้ำย และโอนไป
ดำรงตำแหน่งเริ่มบรรจุเข้ำรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน)
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง/ระดับ
สังกัด

7. ห้วงระยะเวลำรำชกำรวันทวีคูณระหว่ำงวันที่
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่

จังหวัด

8. เงินเดือนปัจจุบัน (1 ตุลำคม 2563)........................................................................ บำท
9. ชั้นเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ปัจจุบัน...................................................................... ได้รับเมื่อ .............................................................
10. วุฒิกำรศึกษำ (โปรดระบุคุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุดไว้ด้ำนบนสุด เรียงล ำดับไปจนถึงปริญญำตรี หรือคุณวุฒิที่ได้รับกำร
ยกเว้น)
ปริญญา
ชื่อวุฒิการศึกษา
สาขา
โดยได้รับอนุมัติจาก ประเทศ วันที่สาเร็จ หมายเหตุ
(ตรงตามมาตรฐาน
สถานศึกษา
การศึกษา
กาหนดตาแหน่ง)

* กรณี นำคุณวุฒิปริญญำโทมำเทียบเป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรเพื่อลดระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งบริหำร ให้ระบุ
“ใช้ลดระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่งบริหำร” ในช่องหมำยเหตุ
11. กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบย้อนหลัง 5 ปี (ตั้งแต่ ปีงบประมำณ 2559)
ปีงบประมำณ 2559 จำนวน ................. ขั้น
ปีงบประมำณ 2560 จำนวน ................. ขั้น
ปีงบประมำณ 2561 จำนวน ................. ขั้น
ปีงบประมำณ 2562 จำนวน ................. ขั้น
ปีงบประมำณ 2563 จำนวน ................. ขั้น
กรณีผู้บริหำรสถำนศึกษำตั้งแต่ปีงบประมำณ 2562 ให้กรอกผลกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ ดังนี้
1. หำกมีผลรวมทั้งปีตั้งแต่ร้อยละ 2 แต่ไม่ถึงร้อยละ 4 ให้ได้ 0.5 ขั้น
2. หำกมีผลรวมทั้งปีตั้งแต่ร้อยละ 4 แต่ไม่ถึงร้อยละ 6 ให้ได้ 1 ขั้น
3. หำกมีผลรวมทั้งปีตั้งแต่ร้อยละ 6 แต่ไม่ถึงร้อยละ 8 ให้ได้ 1.5 ขั้น
4. หำกมีผลรวมทั้งปีตั้งแต่ร้อยละ 8 ขึ้นไป ให้ได้ 2 ขั้น

12. ควำมผิดทำงวินัยย้อนหลัง 5 ปี นับตั้งแต่ปีงบประมำณ 2559 - 2563
( ) ไม่เคยถูกดำเนินกำรทำงวินัย
( ) เคยถูกลงโทษทำงวินัย ระดับโทษ .................... เมื่อวันที่ .......................................
ระดับโทษ .................... เมื่อวันที่ .......................................
ระดับโทษ .................... เมื่อวันที่ .......................................
( ) กำลังอยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินัย
13. ชื่อผลงำนที่เป็นผลงำนกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ย้อนหลังไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2560 จำนวน 1 ผลงำน
ชื่อผลงำน............................................................................................................
14. ชื่อวิสัยทัศน์กำรพัฒนำงำนในตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรสรรหำ จำนวน 1 เรื่อง ชื่อวิสัยทัศน์.......................................
( ) ข้ำพเจ้ำขอให้คำรับรองว่ำ ในวันปิดรับสมัครข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร
สรรหำครบถ้วนเป็นจริงตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร และรับรองควำมถูกต้องข้อมูลดังกล่ำว ตำมพระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำรหรือคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำในภำยหลัง ปรำกฏว่ำ ข้ำพเจ้ำไม่มีคุณสมบัติตรงตำม
ประกำศรับสมัครสรรหำ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติในกำรสมัครสรรหำครั้งนี้ และข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น และหำกข้ำพเจ้ำจงใจกรอกข้อควำมอันเป็นเท็จ ถือเป็นควำมผิดฐำนแจ้งควำมอันเป็นเท็จต่อเจ้ำพนักงำน ตำมประมวล
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ลงลำยมือชื่อ ............................................ ผู้สมัครสรรหำ
(............................................)
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. ..................

