
 

 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยสําเภา 
เรื่อง  รบัสมัครสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลสายงานประเภททัว่ไปใหด้าํรงตาํแหน่ง 
สายงานประเภทวิชาการ ตาํแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร จํานวน 1 อัตรา 

***************** 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดําเนินการ
สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตําแหน่ง             
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา 

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 86 และข้อ 91 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่    
25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และข้อ 10 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตําบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 ประกอบ
หนังสือสํานักงาน ก.อบต.ที่ มท.0809.2/1196 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง หารือการสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตําบล สายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา             
ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 1.ตําแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก    
  ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา 
อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  เลขที่ตําแหน่ง 21-3-01-3102-001  จํานวน  1  อัตรา 
 

 2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องเป็นพนักงานส่วนตําบลและเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบท้ายประกาศน้ี ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก  (เอกสารหมายเลข 1) 

 3.เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสมัคร 
  ผู้สมัครต้องย่ืนใบสมัครสอบคัดเลือก ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบ
คัดเลือกได้รับรองสําเนาถูกต้องและลงลายมือช่ือกํากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปน้ี 

3.1  ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด  (เอกสารหมายเลข 2) 
3.2  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) จํานวน 1 ฉบับ 
3.3  สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล จํานวน  1  ชุด 
3.4  หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบ 

คัดเลือก (เอกสารหมายเลข 3) จํานวน  1  ชุด 
3.5  สําเนาแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก 

จํานวน 1  ชุด 
3.6  รูปถ่ายหน้าตรง (สวมเคร่ืองแบบข้าราชการปกติขาว ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน    

6 เดือนนับถึงวันสมัคร) ขนาด 1 น้ิว  จํานวน 3 รูป  โดยเขียนช่ือตัว – สกุล หลังรูปถ่ายด้วย
ตัวเอง 
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  3.7  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.)กําหนด 
(ออกไม่เกิน 1 เดือน) ดังน้ี 

(ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย 
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม 
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

  3.8  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง จํานวน 1 ชุด (เอกสารหมายเลข 4) 
3.9  สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบสําเนาการเปลี่ยนช่ือตัว – ช่ือสกุล 

 4.การสมัครสอบคัดเลือก และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหนังสือรับรองจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่ีตนสังกัดอยู่ ซึ่งอนุญาตให้มาสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการ
สมัครตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนดด้วยตนเอง ได้ที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล         
ท้ายสําเภา อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2564 - 20 เมษายน 2564  
ในวันและเวลาราชการ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ โทรศัพท์หมายเลข  0-7584-5010-11 
ต่อ 23 และทางเว็บไซต์www.Taisamphao.go.th โดยผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องตรวจสอบ และรับรอง
คุณสมบัติของตนเองว่า ถูกต้องครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัครน้ัน  หากภายหลังปรากฏว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร
สอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใดๆ 

 5.ค่าธรรมเนยีมในการสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกในวันย่ืนสมัครสอบคัดเลือก  
คนละ 200.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน- ) 

 6.เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ภาค โดยมีคะแนนรวม 300  คะแนน 
ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 5) 
  6.1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
   ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีการ
สอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (ขอบเขตเน้ือหาวิชา ตามเอกสารหมายเลข 5 ท้ายประกาศ) 
  6.2  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)   คะแนนเต็ม  100  คะแนน  
   ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย)(ขอบเขตเน้ือหาวิชา ตามเอกสารหมายเลข 5             
ท้ายประกาศ) 
  6.3  ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  100  คะแนน 

  ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหน่ง  โดยพิจารณาจากความรอบรู้ แนวความคิดและความคิดเห็น  
ความประพฤติและด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์  (ขอบเขตการสัมภาษณ์ ตามเอกสารหมายเลข 5    
ท้ายประกาศ) 
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 7.เกณฑ์การตัดสินใจ 
     การตัดสินใจว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 และประกาศรายช่ือผู้สอบผ่านภาค ก และ ข จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค ค.และถือเอาคะแนนรวม   
เพ่ือเรียงลําดับผู้สอบได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ได้คะแนนตํ่าสุด  

 8.การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป (ภาค ก )และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข )  ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ 
www.Taisamphao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-7584-5010-11 ต ่อ  2 3          
ในวันและเวลาทําการ 
  ทั้งน้ี หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรง
ตามท่ีกําหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะตัดสิทธิผู้น้ันมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบ
คัดเลือก หรือถอนรายช่ือผู้น้ันออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจ
ทุจริตจะรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาให้มีการดําเนินการทางวินัยแก่ผู้น้ันต่อไป 

 9.วัน  เวลา  และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
  9.1 กําหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564  
 เวลา 09.00 – 11.00 น.  ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ช้ัน 2 สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.2 กําหนดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 
2564  เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ช้ัน 2 สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  9.3 กําหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ตําแหน่ง 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น ช้ัน 2 สํานักงานท้องถิ่น
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) ตามประกาศในข้อ 7 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาค ค โดยจะประกาศรายช่ือ        
ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา อําเภอ     
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ www.Taisamphao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5010-11 ต่อ 23  ในวันและเวลาราชการ 
 10.การแต่งกาย 
  ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องแต่งเคร่ืองแบบสีกากีคอพับแขนยาว โดยให้นําบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและบัตรประจําตัวผู้สมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกด้วย 

 11.การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา จะประกาศรายช่ือผู้สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 27 พฤษภาคม  
2564 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และทางเว็บไซต์ 
www.Taisamphao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7584-5010-11 ต่อ 23 ในวัน
และเวลาทําการ 
 

/12.การข้ึนบัญชี..... 
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เงื่อนไขคณุสมบตัขิองผู้มีสทิธิสอบคดัเลือก 
(ท้ายประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ)   

นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ  จํานวน 1 ตําแหน่ง  
องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

  ตําแหน่งที่จะคัดเลือก คุณสมบัติ 
 

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับปฏิบัติการ 

 

๑. พนักงานส่วนตําบลตําแหน่งประเภทท่ัวไป 
๒. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
   2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
   2.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้    
  2.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการ
ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์  กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร์  
การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. กําหนดว่าใช้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
๓. ได้รับเงินเดือนไม่ตํ่ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเป็นพนักงานส่วน
ตําบล ในประเภทวิชาการประเภทปฏิบัติการ (15,060 บาท) 
๔. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่จะแต่งต้ังตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งและดํารงตําแหน่งหรือเคยดํารงตําแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ 2 และตําแหน่งประเภทท่ัวไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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             เลขประจําตัวสอบ................. 
 

ใบสมัครเข้ารบัการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไป 
ใหด้าํรงตาํแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 
ตําแหน่ง  นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลทา้ยสําเภา  อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  
************************** 

 
 
๑.  ชื่อ  ……………….......................…………….………..…….……..สกุล……………………….................……………………………….. 
 
๒.  เพศ   ชาย     หญิง 
 
๓.  วัน เดือน ปเีกดิ……………......…..…….……อายุปัจจุบนั…………….ปี  วันเกษยีณอายุราชการ……..................………… 
 
๔. ปจัจุบนัดํารงตาํแหนง่…………………....................….………………………….……………………ระดับ………..…….………...……. 

เงินเดือน………………………………..…บาท    งาน………...............................…..………………………......……..……….... 
กอง/ฝ่าย……………………………….......……..………ส่วน/สํานัก..........................................................................…… 
อบต. ……………………..........……….……..อําเภอ………..………................………จังหวัด………............….……..….……. 
โทรศัพท…์…………...................….…. โทรสาร……......…………….…… e-mail…………………..........................……… 

 
๕.  สถานทีต่ดิต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่………...…..…….หมู่ที่......................ซอย/ตรอก…………….….....……………ถนน……………………….…….… 
 แขวง/ตําบล…………....................……..เขต/อําเภอ……………….......……………จังหวัด…………………........…….……. 
 รหัสไปรษณีย์………….................…..โทรศัพท์…………………………........…..โทรสาร……..................………….………. 
 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
 โสด สมรส อ่ืน ๆ 

ช่ือคู่สมรส………................................…………..สกุล…………...........…..………….อาชีพ…………..………..…………….. 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
ไม่มีบุตร/ธิดา มีบุตร/ธิดา  จํานวน…......…….คน  (ชาย….….คน  หญิง…..…คน) 
 

๗.  ประวัตสิุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑ เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
เป็นโรคเหลา่นี้

หรือไม่ 
โรคเรื้อน วัณโรคฯ โรคเทา้ชา้ง ยาเสพตดิฯ พษิสุราเรื้อรัง อ่ืนๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ นิ้ว 
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๘. วุฒกิารศกึษาทีต่รงตามคณุสมบตัิเฉพาะตําแหน่ง (ระบุวุฒทิี่ได้รบัทกุวุฒิ) 
วุฒกิารศกึษา 

ระดบั
การศกึษา 

สาขา สถาบนั ประเทศ 
ปทีีส่าํเร็จ
การศกึษา 

การได้รบัทนุ 

ปริญญาตร ี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืนๆ  

     

๙.  ประวัตกิารรบัราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ………..............................…….…….ตําแหน่ง………………...………………..……….
ระดับ………………………………ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม……….............….ปี……........…...เดือน 

การดาํรงตาํแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ที ่ ชื่อตาํแหน่ง ช่วงเวลาทีด่าํรงตาํแหนง่ รวมเวลาดํารงตําแหน่ง 
๑.    
๒.    
3.    
4.    
5.    

๑๐.  การฝกึอบรม  (หลักสตูรสําคญัฯ) 
หลกัสตูรทีอ่บรม 

ชื่อหลกัสตูร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงเวลา ทนุการอบรม 
     
     
     
     
     

๑๑.  ดงูาน  (ทีส่ําคญัๆ) 
การดงูาน 

เรื่อง สถานที ่ ระหว่างวันที ่ ทนุการดูงาน 
    
    
    

๑๒.  การปฏบิตังิานพเิศษ 
การปฏบิตังิานพเิศษ 

เรื่อง สถานทีป่ฏบิตังิาน ระยะเวลาปฏบิตังิาน ผลสําเร็จ 
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๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………..……......………………..………………………………… 
 คอมพิวเตอร์………………………………………………………………………………………....………………………………….…… 
 อ่ืนๆ  (โปรดระบุ) ………………………………………………….………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  ไดแ้นบหลกัฐานตา่งๆ ทีแ่นบมาพร้อมใบสมัคร     
   สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จํานวน...................ฉบับ 
   สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตําบล    จํานวน...................ชุด 

  หนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด อนุญาตให้สอบคัดเลือก  จํานวน...................ชุด 
   สําเนาปรญิญาบัตรและสําเนาผลการศกึษา    จํานวน...................ชุด 

  ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามสําหรับพนักงานส่วนตําบล จํานวน...................ฉบับ 
  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง  จํานวน...................ชุด 

   สําเนาหลกัฐานอ่ืนๆ..................................................................  จํานวน...................ฉบับ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครน้ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่าข้าพเจ้า
ปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ถือ
ว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในคร้ังน้ี 

                     ลงช่ือ……………………………………........……………ผู้สมัคร 
              (………………………….……………………..…….) 

               ตําแหน่ง.............................................................. 
      วันที่.................เดือน................................พ.ศ.๒๕๖4 

 
 

 

(  )  หลักฐานครบถ้วน            (  )  มีปัญหา  คือ 
………………………………………………….…..…………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
ลงช่ือ…………………..………..…………..เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    ………..../……………………/…………….. 

 

     ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบ  จํานวน  200 บาท 
ไว้แล้ว  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที…่…..…..เลขที…่….….. 
 

 
ลงช่ือ……………………………..……………..เจ้าหน้าที่รับเงิน 
     ………..../……………………/…………….. 
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บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาํบล 
สายงานประเภทท่ัวไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง .นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
เลขประจําตวัสอบ.......................………                                 
ชื่อ  (    ) นาย……………………..………… 
      (    ) นาง……………………..………… 
      (    ) นางสาว…………………………. 
นามสกุล……………………………….………. 

  ……………………..……..                 ……………………………..    
(………………….......……….)            (………….......……………..) 
ลายมือชื่อผู้สมัครสอบ   เจ้าหน้าทีอ่อกบตัร 
………./…………../………                  ………./………../….... 

บัตรประจําตัวสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตาํบล 
สายงานประเภทท่ัวไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                           เลขประจําตัว……….……….………………..… 

       (                      ช่ือ  (    ) นาย……………………………….… 
                                 (    ) นาง…………………………………… 
                                 (    ) นางสาว………………….…………. 
                            นามสกุล……………………..……….…………. 

    …………………………..              ………………..…………..    
(………………........………….)        (………….........……………..) 
เจ้าหน้าทีอ่อกบตัร   ลายมือช่ือผู้สมัครสอบ  
………./…………../………                ………./………../….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย 
ขนาด  1  นิ้ว 
หรือ  3*4  ซม. 

รูปถ่าย 
ขนาด  1  นิ้ว 
หรือ  3*4  ซม. 
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หนังสือยินยอมของผู้บังคบับญัชา 
อนุญาตใหพ้นกังานส่วนตําบลเข้ารบัการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไป  

ใหด้าํรงตาํแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตําแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 
 
 

        เขียนที่.................................................................. 
ตําบล..........................อําเภอ............................... 

        จังหวัด.................................................................. 
 

                            วันที่................เดือน ...................................พ.ศ.................... 
เรียน   ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ 
 
  ข้าพเจ้า.........................................................ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล..........................  
อําเภอ...................................จังหวัด..................................... ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ………………………………….……..….… 
ตําแหน่ง.............................................................ยินยอมให้.................................................................................................
สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภทท่ัวไปให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ       
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายสําเภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไป
ให้ดํารงตําแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ลงวันที่.............................................. 
หากได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้าย ไปดํารงตําแหน่งดังกล่าวได้ 
 
  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับน้ีไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
 
      (................................................................) 

     ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบล............................ 
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แบบประเมินบคุคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกบัตําแหนง่ 
ในการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไปใหด้ํารงตําแหน่งสายงานประเภทวชิาการ 

ตําแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 
 
ตอนที่ 1  ข้อมูลเบื้องตน้ของผู้รบัการประเมิน (สาํหรบัผู้รบัการประเมินกรอก) 
 
1. ช่ือ และนามสกุล  ของผู้รบัการประเมิน..................................................................................................... 
 
2. วุฒิการศึกษา.............................สาขาวิชา...........................ระดับการศึกษา............................................... 
สถานศึกษา...............................................................จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ................................................ 
 
3. เริ่มรับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่...............เดือน.................................พ.ศ. ............................................... 
    ตําแหน่ง..................................................................................................................................................... 
 
4. ได้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในต่างสายงานหรือ   
    งานอ่ืนที่เก่ียวข้องมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังน้ี  
    4.1 .......................................................................รวม....................ปี......................เดือน 
    4.2........................................................................รวม....................ปี......................เดือน 
    4.3........................................................................รวม....................ปี......................เดือน 
 
5. ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง............................................................ขั้น..................................บาท 
    ส่วน/สํานัก............................เมื่อวันที่.................เดือน..................................พ.ศ. ................................... 
 
6. ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย( ถ้ามี)................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
7. ผู้รับการประเมินรบัรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นจริง 
 
 

                   ...............................................................ผู้รับการประเมิน 
(..........................................................) 

ตําแหน่ง.............................................................. 
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.................. 
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ตอนที่ 2 การประเมินบคุคล  (ผู้บงัคบับญัชาต้นสังกดั) 
องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รบั หมายเหต ุ

หมวด ๑ องคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัิงาน (๔๐คะแนน)    
๑.๑  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษาความรู้ประสบการณ์ความชํานาญ
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับตําแหน่งรวมทั้ง
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให้สําเร็จ
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยคํานึงถึงความถูกต้องความครบถ้วนสมบูรณ์
และงานเสร็จทันเวลาทั้งน้ีให้รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาเชาว์
ปัญญาและความถนัดเฉพาะงานฯลฯ 

 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
พิจารณาจากความต้ังใจความเต็มใจและความมุ่งมั่นที่จะทํางานที่

ได้รับมอบหมายให้สําเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลยต่องาน
และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของงานที่เกิดขึ้นฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 
 
 
 

หมวด ๒ ความประพฤติ  (๒๐คะแนน) 
        พิจารณาจากอุปนิสัยการรักษาวินัยพฤติกรรมและประวัติการ
ทํางานรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติตามนโยบายและแบบ
แผนของราชการฯลฯ 

๒๐  
 
 
 

 

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง  (๔๐คะแนน)    

๓.๑  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทํางานการ
ปรับปรุงงานความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆและมีความคิด
สร้างสรรค์ในการทํางานยากหรืองานใหม่ให้สําเร็จเป็นผลดีฯลฯ 

๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชนระบบราชการและงานใน

หน้าที่แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการทํางานความจงรักภักดีต่อ
หน่วยงานแนวความคิดความเช่ือและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย
โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบฯลฯ 

 

๘ 
 
 
 

 
๘ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 3 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 การประเมินบคุคล  (ผู้บงัคบับญัชาต้นสังกดั) ต่อ 

องคป์ระกอบที่ใชพ้ิจารณาในการประเมนิ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่
ได้รบั 

หมาย
เหต ุ

๓.๓  ความเปน็ผูน้ํา 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกลการตัดสินใจการ

วางแผนงานการมอบหมายงานการให้คําแนะนําและการพัฒนาการควบคุม
งานความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนตลอดจนมีความคิด
ลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

 

๘   

๓.๔  บุคลกิภาพและทว่งทวีาจา 
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะความหนัก

แน่นมั่นคงในอารมณ์ความเช่ือมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงที
วาจาที่เหมาะสมฯลฯ 

 

๘   

๓.๕  การปรบัตัวและมนษุยสัมพันธ ์
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์

สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและความสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ความสามารถในการ
ติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืนฯลฯ 

 

๘   

รวม ๑๐๐   
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ตอนที่ 3  สรุปความเห็นในการประเมิน( สําหรับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กรอก) 
ประเมินคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล 
(         )  ผ่านการประเมิน       (ได้คะแนนรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60) 
(         )  ไม่ผ่านการประเมิน      (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 60 ) 
ระบุเหตุผล.................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
 

     (ลงช่ือ) ……………………………………………ผู้ประเมิน (ผู้บังคบับัญชาช้ันต้น) 
             (........................................................) 
     ตําแหน่ง............................................................. 
     วันที่................เดือน...............................พ.ศ................................ 
 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(          ) เห็นด้วยกับการประเมิน 
(          ) ไม่เหน็ด้วยกับการประเมินเพราะ            
ระบุเหตุผล..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 

 
                                                   (ลงช่ือ) ………………………………………………………….. 
           (.............................................................) 
                                                  ตําแหน่ง.................................................................... 
                                               วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.................. 
 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(         ) เห็นด้วยกับการประเมิน 
(         ) ไม่เห็นด้วยกับการประเมินเพราะ 
ระบุเหตุผล..................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) …………………………………………………………….. 
      (......................................................) 
                                                ตําแหน่ง.................................................................. 
     วันที่................เดือน..................................พ.ศ............... 
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คําชีแ้จงเกีย่วกบัการประเมินบุคคลเพือ่ประเมินบคุคลเพื่อพจิารณาความเหมาะสมกบัตําแหน่ง 
 

๑. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นของผู้รับการประเมิน  ดังน้ี 

๑.๑ ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย  ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามลําดับ ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัด อบต.  นายก อบต. 
 

      ๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น  ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็น 
          องค์ประกอบย่อยซึ่งแต่ละองค์ประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
 
      ๓.  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
          สําหรับองค์ประกอบน้ันๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับทั้งน้ีการกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจํานวนเต็ม 
 
      ๔. เมื่อให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมิน 
          แล้วลงนามผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปตามลําดับให้ความเห็น 
 
      ๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ 
          ตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  ๖๐      
 



- 
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หลกัสตูรและวิธีการสอบคดัเลือกพนกังานส่วนตําบล 
สายงานประเภททั่วไปใหด้าํรงตาํแหนง่สายงานประเภทวิชาการ 

ตําแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคลปฏบิตักิาร 
**************************** 

 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลสายงานประเภททั่วไปให้ดํารงตําแหน่งสายงาน
ประเภทวิชาการ  มีทั้งหมด 3 ภาค  โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว  มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหน่ง (ภาค ค)  โดยหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน 
 ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
(แบบปรนัย) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6. พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.๒๕๓๙ 
7. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
9.  ความรู้เก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน  ด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 

 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาํแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน 
 ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในมาตรฐาน 

กําหนดตําแหน่ง โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  
4. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ระเบียบ และหนังสือสั่งการ 
5. พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 คู่มือ หนังสือสั่ง

การที่เก่ียวข้อง  
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบําเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

รวมฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
9. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับพนักงานจ้าง 

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง
หน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและ
คุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมท้ังสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ 
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