
   
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน 

ประเภทวิชาการ  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ  
………………………………………………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย จะดำเนินการสอบคัดเลือก          
เพ่ือแต่งตั้ งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ                
ระดับปฏิบัติการ  จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ) 
  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
เลย  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล  พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่  ๙  มกราคม  
๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม   ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล  ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน  ๑ อัตรา 
เลขที่ตำแหน่ง ๕๔-๓-๐๑-๓๒๐๑-๐๐๑ 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
ผู้สมคัรสอบคดัเลือกจะต้องเป็นพนักงานส่วนตำบล และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือสายงานที่เริ่มต้น 

จากระดับ ๒ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป  ไม่ต่ำกว่าระดับ ปฏิบัติงาน   
๒.๒ มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที ่ก.อบต.กำหนดในมาตรฐานกำหนด 

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  (เอกสารภาคผนวก ก.) 
       ๒.๓ ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนด 

ตำแหน่ง ที่ ก.อบต. กำหนด  (๑๕,๐๖๐  บาท) 
๓. การสมัครสอบและ สถานที่รับสมัคร 

ผู้ที่ประสงคจ์ะสมัครสอบคดัเลือก สามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข.) พร้อมเอกสารต่างๆ 
ที่ต้องใช้ในการสมัครตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมกำหนด ด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ในวันและเวลาราชการ หรอื
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข  ๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓ 

๔. เอกสารและหลักฐานในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบต้องยื่นใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อม 

หลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑  ใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมกำหนด  

(ภาคผนวก  ข) 
        ๔.๒ หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก  (ภาคผนวก ค) 

 
/๔.๓ แบบประเมินฯ..... 

 

 



-๒- 
        ๔.๓  แบบประเมินบุคคลเพ่ือความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการตรวจสอบและพิจารณาความ
เห็นชอบของผู้อำนวยการสำนัก/กอง/หัวหน้ากอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จากต้นสังกัด  (ภาคผนวก ง) 
       ๔.๔  รูปถ่ายชุดเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด ๑ 
นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน ๓ รูป โดยเขียนชื่อ - สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง 
       ๔.๕  สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบล จำนวน  ๑  ชุด 
       ๔.๖  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรพนักงานส่วนตำบล)  จำนวน  ๑  ชดุ 
       ๔.๗  สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน  ๑ ฉบับ 

     ๔.๘  สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรง 
กับตำแหน่งที่สมัครสอบ  ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายใน วันปิดรับสมัคร
สอบคัดเลอืก (พร้อมรบัรองสำเนาถูกต้อง)   จำนวน  ๒  ฉบับ 
      ๔.๙  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน         จำนวน   ๑  ฉบับ    
       ๔.๑๐  สำเนาหลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล  
(พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน อย่างละ  ๑  ฉบบั 
      สำหรบัการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือก  ตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือก
รายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเข้ารบัสมัครสอบ
คัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครสอบคัดเลือก  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งที่สมัคร  ใน 

อัตรา คนละ ๓๐๐ (สามร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
๖. หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  แบ่งออกเป็น ๓ ภาค 

๖.๑ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนน  รวม  ๓๐๐  คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ 
       ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) กำหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
       ให้ทดสอบความรู้ความสามารถ  และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา  การควบคุม
งาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน  การติดต่อประสานงาน กฎหมาย  
กฎระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบาย
งานและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด ที่จำเป็นสำหรับสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง  โดยการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)  (ภาคผนวก จ)   

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค  ข) กำหนดคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน  (แบบ ปรนัย)   (ภาคผนวก จ)            
      ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค) กำหนดคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
  ประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบ
แสดงรายการการให้คะแนนชัดเจน ในด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ด้านความประพฤติ และด้าน
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้านอ่ืนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

/๖.๒ วธิีการสอบ.... 



-๓- 

๖.๒ วิธีการสอบคัดเลือก 
ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  โดยการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถ 

เฉพาะตำแหน่ง  และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนแต่ 
ละภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะมีสิทธิได้รับการประกาศขึน้บัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ในกรณีท่ีมีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อโต้แย้งเก่ียวกับการกำหนดหลักสูตร และวิธีการสอบคัดเลือก ให้ 
คณะกรรมการสอบคัดเลือก มีอำนาจใช้ดุลยพินิจได้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้ถือว่าคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสอบคัดเลือก ถือเป็นทีสุ่ด 

๗. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 
ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบ 

คัดเลือก และผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะต้องกรอกรายการในใบสมัคร พร้อม
ยื่นหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบคัดเลือก  
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะถือว่าเป็นผู้ขาอคุณสมบัติในการสมัครสอบตัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้ง
ในตำแหน่งนั้น 

๘. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา และสถานที ่
สอบคัดเลือกพร้อมระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่  ๒๖ สิงหาคม  256๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหาร        
ส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๘๑๘๗-๒๐๗๙-๓   

๙. วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
   กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๓  กันยายน  256๕  ณ  ห้องประชุมภูหลวง  ชั้น ๓ ศาลากลาง
จงัหวัดเลย 

- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น. 
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. 
- ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป 
๑๐. การแต่งกาย 
ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติสีกากคีอพับแขนยาว  ในวันเข้า 

รับการสอบคัดเลือก และให้นำบัตรประจำตัวพนักงานส่วนตำบลไปแสดงตัวต่อคณะกรรมการคุมห้องสอบในวันสอบ
คัดเลือกด้วย 

๑๑. เกณฑ์การตัดสิน   
๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกฯจะต้องผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ,ภาค 

ความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ  ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  จึงจะเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       ๑๐.๒ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๑๐.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯจะรายงานผล
การสอบคัดเลือกต่อนายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลน้ำแคม เพ่ือประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ 
 
 
 
 



-๔- 
๑๒. กรณีมีการทุจริตในการสอบ 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือกฯ 
คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมทราบ เพ่ือพิจารณายกเลิก
การสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือพิจารณายกเลิกสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่
เห็นสมควร  และถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคมให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  ก็ให้
ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใหม่นั้น   สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิ
เข้าสอบอีกต่อไป และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะรายงานให้ต้นสังกัดทราบ  เพื่อดำเนินการทางวินัยต่อไป 

๑๓.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่  ๑๔  กันยายน  

๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยเรียงลำดับที่จากผู้เข้าสอบไดค้ะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
๑) กรณีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๒) ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ 

ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๓) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค 

ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๔) ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทัว่ไปเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน 

เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 
๑๔.  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี 

 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  จะข้ึนบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่า ของ 
อัตราว่าง ตามที่ประกาศรับสมัครสอบ  โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑  ภายใน ๓๐ วัน นับจาก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก และเม่ือได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชี
สำรองให้ยกเลิก 

๑๕. การบรรจุและแต่งตั้ง 
    ผู้สอบคัดเลือกได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ได้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ณ สำนักงาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย(ก.อบต.
จังหวัดเลย) แล้ว 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่  ๑๒  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

        

                   ( นายสมศักดิ์  ขันทะคีร)ี 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 

 
 
 



 
(ภาคผนวก ก.) 

เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
 

***************************** 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน       
ตำแหน่ง นักทรพัยากรบุคคล  
คุณสมบัตผู้ิมีสิทธิสอบคัดเลือก 

สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การ สรรหา การ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตัง้ การดำเนินการเกีย่วกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การ ควบคุมและ
ส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน 
จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเก่ียวกับการออกจากราชการ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อืน่ที่
เกี่ยวขอ้ง 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   
   1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ 
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
หรอืในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 

 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ  
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกจิ รัฐศาสตร์การบริหารทรัพยากรบคุคล 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 

 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางการ 
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคล 
หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้   
  ๔. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๑๕,๐๖๐  บาท 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 



(ภาคผนวก  ข.) 

ลำดับที่สมัคร............................... 
ใบสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  อำเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 
*********************** 

๑.  ชื่อ  -  สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................... ......................... 
วัน/เดือน/ปี  เกิด...................................................................................อายุ................................................ปี 

๒. สมัครสอบคัดเลือกในตำแหน่ง................................................................................................................... .. 
๓. ตำแหน่งปัจจุบัน.......................................................ระดับ.................อัตราขั้นเงินเดือน.........................บาท 

อบต............................................................อำเภอ....................................จังหวัด... ........................................ 
เริ่มรบัราชการครั้งแรก  ตำแหน่ง.....................................................................ระดับ..................................... 
สังกัด.................................................................. ............................................................................................. 

๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...............................................ถนน..................................ตำบล................................... 
อำเภอ.....................................................................จังหวัด............................................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................................ถนน............................ตำบล...................... ............................... 
อำเภอ.....................................................................จังหวัด.............................................................................  

๕. การถูกลงโทษทางวินัย 
(       )    ไม่เคย 
(       )    เคย  ระบุ.......................................................................................................................................... 
(       )    อยู่ระหว่างการถูกสอบสวน เรื่อง............................................................................. .......................... 

๖. ประวัติการศึกษา 
ระดบัการศึกษา สาขา สถาบัน ปีทีส่ำเร็จ 

การศึกษา 
หมายเหตุ 

     
     
     
๗. การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน (หลักสูตรสำคัญ) 
ชื่อการศึกษาดูงาน/

อบรม 
หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงระยะเวลา ได้รับวุฒิ 

     
     
     

 
/ ๘.ประวัติการรับราชการ........... 

 
 



-๒- 
๘. ประวัติการรบัราชการ (เฉพาะที่สำคัญ) 

วัน/เดอืน/ปี ตำแหน่ง ระดับ/ข้ัน ระยะเวลาที่ 
ดำรงตำแหน่ง 

ขั้นเงินเดือน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร 
และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ  หากได้ตรวจสอบภายหลังพบว่า
ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน  ข้าพเจ้ายินดีให้ถอนชื่อข้าพเจ้าออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ  หรือมิให้แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัครสอบคัดเลือก 
      (............................................) 
     วันที่...................................................... 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ได้ตรวจสอบผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 (     )  มีคุณสมบัติครบถ้วน 
 (     )  ขาดคุณสมบัติ  เพราะ.......................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................ 
 
 
     (ลงชื่อ)............................................................ 
       (....................................................) 
     ตำแหน่ง.......................................................... 
 
 
 
 



(ภาค ผนวก  ค.) 

หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอนุญาตให้พนักงานส่วนตำบล 
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล สายงานประเภทท่ัวไป 

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ 
ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

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

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

  ข้าพเจ้า.........................................................................ตำแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
สังกัด..................................................อนุญาตให้...............................................................ซึง่เป็นพนักงานส่วนตำบล  
ตำแหน่ง..................................................สังกัด............................................................................................................ 
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ  ตำแหน่งนักทรัพยากร
บุคคล   ลงวันที่      กรกฎาคม  ๒๕๖๕ ได ้
  
 

(ลงชื่อ) 
       (                                     ) 

ตำแหน่ง  นายก................................................... 
วันที.่................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ภาคผนวก ง.) 
แบบประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานจากประเภทท่ัวไป เป็นประเภทวิชาการ 
  

ตอนที่  1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน  (สำหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
1.  ชื่อ  และนามสกุลของผู้รับการประเมิน                                                                                                                       
.                                                            
2.  วุฒิการศึกษา....................................................................................................................................................                                                                                                                                                           
3.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันที่                                          ตำแหน่ง..........................................................                                                
4.  ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  ดังนี้    

     4.1                                                รวม                              ปี                                     เดือน 
     4.2                                                รวม                              ปี                                     เดือน 
     4.3                                                รวม                              ปี                                     เดือน 
 
5.  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง........................................................ขั้นเงินเดือน............................................บาท 
       
6. ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย  (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

6.1                                                                                                                           .                                                                                                                                                                     
6.2                                                                                                                           . 
6.3                                                                                                                           . 
6.4                                                                                                                           . 
                                                                                                                                   

7. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 

 
                                                                             ลงชื่อ………………..……………………….ผู้รับการประเมิน 
                                                                                 (…………………..……………….………………) 
                                                                             ตำแหน่ง................................................... 
                                                                             วันที่ ...................................................... 
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคล ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งสายงานใหม่ 
1.  ความรับผิดชอบ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

- เอาใจใส่ในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหรืองานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในด้านความสำเร็จและความผิดพลาด 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นและหรือแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ เช่น งานใดที่สำเร็จ และได้รับผลดีแล้วก็ตาม 
พยายามปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ หรืองานใดที่พบว่ามี
ปัญหาหรือข้อผิดพลาด ก็พยายามแก้ไขไม่ละเลยหรือปล่อยทิ้งไว้จนเกิด
ปัญหาเช่นนั้นซ้ำๆอีก 

 

 
 
 

20 

 

2.  ความคิดริเริ่ม   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- คิดค้นระบบ  แนวทาง วิธีการดำเนินการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ผล

ของงาน 
- แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะอย่างสมเหตุสมผล และสามารถปฏิบัติ

ได้ 
- แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในสายงาน วิชา/งานของ

ตน 
- ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือดัดแปลงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

และความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา 
- มีความไวต่อสถานการณ์หรือความฉับไวในการรับรู้สิ่งเร้าภายนอก 
 

20  

3.  ความประพฤติ   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- รักษาวินัย 
- ให้ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
- ปฏิบัติงานในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 

 
 

15  

4.  ความสามารถในการสื่อความหมาย   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- สื่อสารกับบุคคลต่างๆ เช่นผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้รับบริการ และผู้

ที่เก่ียวข้องได้ดี โดยเข้าใจถูกต้องตรงกัน 
- ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้ผู้อ่ืนเข้าใจกันได้อย่างชัดเจน  

โดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 
 

15  
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ตอนที่  2  การประเมินบุคคล   (ต่อ) ระดบัการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 
5.  การพัฒนาตนเอง   พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 

- ติดตาม ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆหรือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  วิชาชีพอยู่เสมอ 

- สนใจและปรบัตนเองให้ก้าวหน้า ทันวิทยาการใหม่ๆ ตลอดเวลา 
- นำความรู้และวิทยาการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

15  

6.  การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- วิเคราะห์สาเหตุก่อนเสมอ เมื่อประสบปัญหาใด 
- วิเคราะห์ลู่ทางแก้ไขปัญหา โดยมทีางเลือกปฏิบัติได้หลายวิธ ี
- เลือกทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม 
- ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (ไม่ใช่ความรู้สึกของตนเอง) 
-  
 

15  

รวม 100  
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ตอนที่  3  สรุปความเห็นในการประเมิน  (สำหรับผู้บังคับบัญชากรอก) 

ความเห็นของผู้ประเมิน   (ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วน) 
  (          )  ผ่านการประเมิน  ( ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  60 ) 
  (          )  ไม่ผ่านการประเมิน  ( ได้คะแนนรวมไม่ถึงกว่าร้อยละ  60 ) 
                 (ระบุเหตุผล)                                                                                                                                            
.                                                                                                                                     .     
.                                                                                                                                     . 
.                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                             
              ลงชื่อ………………………………………………ผู้ประเมิน 
                                                                               (...............................................)  
                                                                        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
                                                                        วันที่ ....................................................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ  ( ปลัด อบต.) 

     ( )  เห็นด้วยกับการประเมินข้างต้น 
     ( )  มีความเห็นแตกต่างจากการประเมินข้างต้นในแต่ละรายการ ดังนี้ 

1. คะแนนความรับผิดชอบ              ......................... คะแนน         ระดับประเมิน...................... 
2. คะแนนความคิดริเริ่ม                  ........................ คะแนน         ระดับประเมิน...................... 
3. คะแนนความประพฤติ                ......................... คะแนน         ระดับประเมิน..................... 
4. คะแนนความสามารถในการสื่อสาร  .........................คะแนน         ระดับประเมิน..................... 
5. คะแนนการพัฒนาตนเอง            .......................... คะแนน         ระดับประเมิน..................... 
6. คะแนนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ.................. คะแนน        ระดับประเมิน..................... 

 

สรุปผลการประเมิน 

         (       )  ผ่านการประเมิน 
         (       )  ไม่ผ่านการประเมิน 
 
                                                                                                
                                                                 ลงชือ่……………….………………………        
                                                                        (.....................................................)  
                                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล........ 
                                                                  วันที่.................................................. 
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ตอนที่  3  สรุปความเห็นในการประเมิน  (สำหรับผู้บังคับบัญชากรอก) 

ความเห็นของนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

สรุปผลการประเมิน 
  (      )  ผ่านการประเมิน   
  (      )  ไม่ผ่านการประเมิน   
 

 

      ลงชื่อ ……………….………………………        
                                                                        (                                )  
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล......... 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ภาค ผนวก จ) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม 

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป 
เพ่ือแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภทวิชาการ 

ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ 
ลงวันที่   ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 

********* 
 
รายละเอียดหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน   ดังนี้ 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๔. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๗. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
๘. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๙. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๑๐. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน   ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔. พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ 
๕. พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๐๙ 
๖. พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
๗. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  การดำเนินการทางวินัย 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์งานบุคคลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ พ.ศ.๒๕๓๖ และแก้ไข

เพ่ิมเติม 
๙. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกพนักงานและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นการประเมินบุคคลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่างๆ โดยมีแบบแสดงรายการให้คะแนนชัดเจน ในด้านความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความประพฤติ และด้านคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือด้านอื่นเพ่ิมเติมได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
 


