
                     

 

 
 

 

แบบใบสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………………………………………… 

ตําแหนงเลขท่ี......................................สวนราชการ................................................................................... 

           สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 

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

๑. ขอมูลสวนบุคคล 

    ชื่อ    สกุล   วัน/เดือน/ปเกิด     

     อายุตัว  ป  อายุราชการ  ป  วันเกษียณอายุ     

     ปจจุบันดํารงตําแหนง     ประเภท   ระดับ   

     สวนราชการ            

     ตั้งแต     อัตราเงินเดือน         บาท 

     ปฏิบัติงานจริง      ตั้งแต     

     โทรศัพท    e-mail        

๒. การดํารงตําแหนง 

    ดํารงตําแหนง       .............. ระดับ ระดับ ๖ เดิม ตั้งแต       .....      

    ดํารงตําแหนง    ................ ระดับ ระดับ ๗ เดิม ตั้งแต ...................... ......... 

    ดํารงตําแหนง                 ระดับชํานาญการ  ตั้งแต ................................ 

    ตําแหนงอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายหรือเคยไดรับมอบหมาย       

    ต้ังแต.................................................ถึง................................................. 

๓. ความผิดทางวินัย  เปนผูอยูระหวาง 

   ถูกสอบสวน      เม่ือ     

   ถูกลงโทษ      เม่ือ     

   เคยถูกลงโทษทางวินัย    เม่ือ     

   ไมมี 

๔. วุฒิการศึกษา (โปรดแนบหลักฐาน) 

   ประกาศนียบัตร    สาขา     

       สถาบัน      เม่ือ พ.ศ.    

   ปริญญาตรี     สาขา     

       สถาบัน      เม่ือ พ.ศ.   

   ปริญญาโท     สาขา     

       สถาบัน      เม่ือ พ.ศ.   

   ปริญญาเอก     สาขา     

       สถาบัน      เม่ือ พ.ศ.    



- ๒ - 

๕. วิสัยทัศน / ความคาดหวัง 

                 

                 

๖. แนวทางการดําเนินการและการแกปญหา 

                 

                 

๗. แผนงาน/โครงการท่ีจะดําเนินการเม่ือดํารงตําแหนงท่ีสมัครในอนาคต (ภายใน ๓ ป) 

                 

                 

๘.  บุคคลอางอิง  (จํานวน ๓ ทาน) 

     ๑.          โทรศัพท    

     ๒.          โทรศัพท    

     ๓.          โทรศัพท    

ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีแจงไวในแบบฟอรมนี้ถูกตองและเปนจริงทุกประการ หาก

ตรวจสอบภายหลังแลวพบวาขอความดังกลาวเปนเท็จ หรือไมถูกตองจะถือวาหมดสิทธิไดรับการคัดเลือก และหาก

ไดรับการพิจารณาคัดเลือกแลวจะถือวาเปนโมฆะ 

 

ลงชื่อ…...........................................ผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

       (….................................................) 

    …......../…......../…....... 

๙. คํารับรอง/ความเห็นของผูบังคับบัญชาระดับตน 

…........................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ…............................................. 

      (…............................................) 

            …......../…......../…...... 

สถานท่ีติดตอ  ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 

บานเลขท่ี…....................................ซอย/ตรอก…...................................ถนน…............................................. 

แขวง/ตําบล…..........................................เขต/อําเภอ….............................จังหวัด…..................................... 

รหัสไปรษณีย…............................โทรศัพทบาน…................................โทรศัพทมือถือ…............................... 

โทรสาร….............................................e-mail……………………………………………………………………….…………. 

 หมายเหตุ   เอกสารแนบทายใบสมัคร ดังนี ้
 1. สําเนาคําสั่งเปนกรรมการ ระดับเขต/ระดับจังหวัด/ระดับอําเภอ/ระดับทองถ่ิน ระดับละ 1 คําสั่ง 

2. ใบประกาศนียบัตรไดรับรางวัล (ผลงานเดนของตนเอง/ของหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน)  จํานวน 1 ชุด 



ขอมูลบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือก 
 
1.  ประวัติสวนตัว 
     ชื่อ…………………………..………………………………………………อายุ………………..…ป  อายุราชการ…………………ป 
     ตําแหนง………………………………………………………สวนราชการ…………………………………….……………………….. 
     บรรจุเขารับราชการเม่ือ……………………………….………………..ครบเกษียณอายุ  พ.ศ………………………………… 
     เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสูงสุดท่ีไดรับ………………………………….เม่ือ…………………………………………………….. 
     อัตราเงินเดือน…………..…………………บาท 
2.  ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ.                  คุณวุฒิ                                สาขา                           สถานศึกษา       
      ……………    ……………………………..…………   …………………………..…….….    ……….…………………………….  
      ……………    …………………………….…………    ……………………………..….….    ………………….…………………. 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    …………………………………..… 
      ……………    ……………………………..…………    …………………………….….….    ……………………………..……… 
3.  ประวัติการรับราชการ 
         วัน เดือน ป            ตําแหนง/ระดับ             
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    ……………………………. 
     …………………    ………………………………..    ………………    …………………………….         
4.  การฝกอบรมและดูงาน 
        วัน เดือน ป               รายการฝกอบรม/ดูงาน                           สถานท่ี 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ……………………………………..……… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     ………………………………..…………… 
     ……………………….    ……………………………………………………………..     …………………………………..…………… 
5.  เหตุการณสําคัญ ๆ ในชีวิตราชการ  ซ่ึงบงบอกถึงบุคลิกลักษณะสําคัญของทาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6.  ความสามารถพิเศษ  ความชํานาญพิเศษ และทักษะท่ีทําใหประสบความสําเร็จ  เพ่ือจะไดนําไป 
     พิจารณาวาความสามารถและทักษะดังกลาว  จะทําใหผูนั้นปฏิบัติงานในหนาท่ีใหมไดผลดีหรือไม 
     เพียงใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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7.  สุขภาพกายและจิตใจท่ีเก่ียวของกับการดํารงตําแหนง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ประวัติทางวินัยและความประพฤติ 
     (   )  มี  คือ……………………………………………………………………………………………. 
     (   )  ไมมี 
9.  ขอมูลเพ่ิมเติมอ่ืน 
     - การเปนคณะกรรมการตางๆ ระดับประเทศหรือเขต/จังหวัด/อําเภอ/ทองถ่ิน (แนบสําเนาคําสั่ง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     - ผลงานเดนของตนเอง/ของหนวยงาน (แบบใบประกาศนียบัตรไดรับรางวัล) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบแสดงผลงานทางวิชาการ (โดยยอ) เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือก 

(ผลงานท่ีจะสงประเมิน (บทคัดยอท่ีจะเผยแพร/เผยแพรในวารสาร) 
 

ชื่อเจาของผลงาน………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนงทางการบริหาร……………………………………………………………………………………….. 
ตําแหนงในสายงาน………………………………………………………………………………………..……. 
สังกัด…………………………………………………………………………………………………………….…... 
 
1.  ชื่อและสาระสําคัญของผลงานโดยสรุป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

2. ประโยชนของผลงาน   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ความรูความสามารถท่ีใชในการปฏิบัติงานนั้น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           
              เจาของผลงาน                                 ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………….     ………………………………………… 
          (……………………………………)    ………………………………………… 
 (ตําแหนง)…………………………………. 
 วันท่ี………………………………………..                        (ลงชื่อ)……………………………….…… 
                         (……………………………………) 
                  (ตําแหนง)…………………………………. 
                  วันท่ี……………………………………….. 
 
 
 
 
 

ผลงานวิชาการโดยยอ  ท้ังนี้ใหแสดงผลงานนั้นดวยความยาวไมเกิน  2  หนา (กระดาษขนาด A4) 

 


