
ตัวอยางประกาศรับสมัคร 
ประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงขึ้น 
(เอกสารแนบทายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบลใหดํารงตําแหนงสายงานนักบริหาร) 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกพนักงานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง………………………….. 

………………. 
 

 ดวยคณะกรรมการคัดเลือกพนกังานสวนตําบลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง……………… 
องคการบริหารสวนตําบล…………..……อําเภอ……………………จังหวัด…………………… 
จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง……………………....ฉะนั้นอาศัยอํานาจ
ตามความในขอ 107 แหงประกาศ ก.อบต.จังหวัด เร่ืองหลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังตอไปนี ้
1.  ตําแหนง………………………………..องคการบริหารสวนตําบล………………………….. 
   อําเภอ……………………จังหวัด…………………….(กรณีท่ีมีการคัดเลือกนักบริหารงานสาย
งานเดียวกันมากกวาหนึ่งตําแหนงใหระบุใหครบทุกตําแหนง) 
2.  หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
4.  คุณสมบัติของผูสมัคร 
 มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
………………………………..(ระบุตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 
 ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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5.  ความรูความสามารถที่ตองการ (ใหระบุรายละเอียดของความรูความสามารถท่ีตองการในแตล
ดานใหละเอียดเทาท่ีสามารถระบุได) 

 สมรรถนะหลักทางการบริหาร 
 สมรรถนะที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง 
 ความประพฤติ 
 ประวัติการรับราชการ 
 คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 

6.  การสมัคร 
ใหผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก สงใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ
คัดเลือกฯกําหนดไดท่ี………………………………….ตั้งแตวันท่ี
………………………… 
ถึงวันที่………………………………(ไมนอยกวา 7 วันทําการ) 

7.  เอกสารที่ตองสงในการสมัคร 
 7.1 ใบสมัคร 
 7.2  แบบแสดงวิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีเขารับการคัดเลือกและที่ประสบ
ความสําเร็จ        ผลงาน 

7.3  ขอมูลตาง ๆ ที่คณะกรรมการฯ กําหนดเพ่ือประกอบการพิจารณา เชน ขอเสนอ
เกี่ยวกับวิสัยทัศน                 ของผูสมัคร ความคาดหวัง เปาหมาย แนวทางการ
ดําเนินงาน และการแกปญหาตาง ๆ ของงานในตําแหนงที่จะแตงตั้ง เปนตน 

สําหรับการสงเอกสารตามขอ 7.2 และขอ 7.3 จะสงพรอมใบสมัครหรือภายใน
ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการคัดเลือกฯ กําหนดก็ได 
8.  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 
 คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการคัดเลือกโดยการประเมินจากเอกสาร ขอมูลตาง ๆ 
ในการประเมินอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรืออาจกําหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือใหไดขอมูลที่
แสดงออกถึงความรูความสามารถ และความเหมาะสมของผูสมัครตามท่ีเห็นสมควร 
9.  การประกาศวัน เวลา และสถานท่ีประเมินเหมาะสมกับตําแหนง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
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10.  เร่ืองอื่น ๆ (ถาม)ี 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
                    ประกาศ ณ วันท่ี……………เดือน……………………..พ.ศ
………………... 
    (ลงชื่อ)…………………………………….. 
     (……………………………….) 
               ประธานกรรมการคัดเลือกฯ 
         (ชื่อสวนราชการ) 
 
 
 
 
หมายเหตุ    หากรับสมัครหลายตําแหนง (ตางสายงาน) อาจแยกรายละเอียดท่ีตางกันไปอยูใน

เอกสารแนบทาย                        ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึนสําหรับตําแหนงผูปริหารขององคการ

บริหารสวนตําบล 



ตําแหนง……………………………… 
จังหวัด…………………… 

……………….. 
 

1.  ชื่อ ……………………………………….สกุล…………………………………….. 
 
2.  เพศ                    ชาย                         หญิง 
 
3.  วัน  เดือน  ปเกิด……………………….อายุปจจุบัน…….. ป วันเกษียณอายุราชการ
……………….…… 
 
4.  ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………ระดับ………………… 

เงินเดือน…………………..บาท 
 งาน…………………………………… 
 กอง/ฝาย……………………………….. 
 องคการบริหารสวนตําบล…………………………..อําเภอ………………………….. 
 จังหวัด……………………. 
 โทรศัพท…………………….โทรสาร…………………e-mail……………………. 
5.  สถานท่ีติดตอ 
 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขท่ี…………………ซอย/ตรอก……………….ถนน………………………… 
 แขวง/ตําบล………………….เขต/อําเภอ………………….จังหวัด…………………… 
 รหัสไปรษณีย………………….โทรศัพท……………………โทรสาร………………... 
 e-mail……………………………………………. 
6.  สถานสภาพครอบครัว 
         โสด                            สมรส                             อื่น ๆ 
 ชื่อคูสมรส……………..…………สกุล……………..………..อาชีพ ……………… 
 ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
       ไมมีบุตร/ธิดา               มีบุตร/ธิดา จํานวน………คน (ชาย….คน  หญิง….
คน) 
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7.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไดไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี้
หรือไม 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
8.  ประวัติการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสําเร็จกาศึกษา การไดรับ

ทุน 
ประกาศนียบัต
รวิชาชีพเทคนิค
หรือเทียบเทา 

     

ประกาศนียบัต
รวิชาชีพชั้นสูง 
หรือเทียบเทา 

     

ปริญญาตร ี
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับ
อื่น ๆ ที่สําคัญ 
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9.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ…………………ตําแหนง………………….ระดับ……………... 



 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม…………ป….……..เดือน 
10.  การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรม

อื่น 
หนวยงานที่จัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
11.  ดูงาน (ที่สําคัญ ๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันที่ ทุนการดูงาน 
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12.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    



 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.   ความสามารถพิเศษ 
 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………… 
 คอมพิวเตอร…………………………………………………………… 
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….. 
 
14.  เหรียญ/เคร่ืองราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
 …………………………………………………………………………….. 
 
15.  ประวัติผลงานดานการบริหาร วิชาการหรืออื่น ๆ ท่ีไดรับยกยอง 
 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติ
คุณ 
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16.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน  
…………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 

17.  วิสัยทัศนและผลงานหรืองานสําคัญท่ีประสบความสําเร็จ จํานวน……..ชุด (ท่ีแนบทาย) 



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

ฯลฯ 
(ควรจัดทําอกสารเปนรูปเลมแยกตางหากจากใบสมัคร) 

ขาพเจจาขอรับรอฃงวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ 
 
              ลงลายมือชื่อผูสมัคร………………………….. 
              (…………………………) 
     วันท่ี  เดือน  ป…………………………………… 


