
           
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลหนองพลับ 

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานจาก 
สายงานประเภทท่ัวไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ                                                                

ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
-------------------------------------------------------------------------- 

 

ดวย เทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จะดําเนินการสอบ
คัดเลือก  พนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากสายงานประเภทท่ัวไป ใหดํารงตําแหนง
สายงานประเภทวิชาการ ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน ๑ อัตรา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๘๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลดังนี้ 
   ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือก 
                          ตําแหนงประเภทวิชาการ  ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เลขท่ีตําแหนง         
๒๙-๒-๐๑-๓๑๐2-๐๐๑ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล จํานวน ๑ อัตรา 

๒.  รายละเอียดตําแหนง 
                          หนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ( รายละเอียดตามผนวก ก. ) 

๓.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ( รายละเอียดตามผนวก ข )  
๔.  การสมัครคัดเลือกและสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
     ใหผูประสงคเขารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารตางๆ ดวยตนเอง ในระหวาง

วันท่ี  1  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี  15  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบล
หนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.) หากมีขอ
สงสัยสามารถติดตอสอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข  032-528073 ตอ 105   ผูสมัครสามารถดาวนโหลด
เอกสารการสมัครไดท่ี  www.nongphlabcity.go.th 

๕.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองย่ืนพรอมใบสมัคร 
     ผูประสงคจะสมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับสมัคร

สอบคัดเลือก พรอมดวยหลักฐานซ่ึงผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับใน
วันสมัคร (สําเนาเอกสารท้ังหมดใหใชกระดาษ A๔ เทานั้น) ดังตอไปนี้ 

๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๑ ทายประกาศ ) 
               ๕.๒  แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (เอกสารหมายเลข ๒  ทาย
ประกาศ) 
      ๕.๓  หนังสือรับรองจากนายก เทศมนตรี ตนสังกัดอนุญาตใหสมัครส อบคัดเลือก  (เอกสาร
หมายเลข ๓ ทายประกาศ) 
        ๕.๔  รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑  นิ้ว  
(ถายไมเกิน ๑ ป)  จํานวน ๓ รูป 

      ๕.๕  ใบรับรองแพทย (รับรองไวไมเกิน ๑ เดือน)  จํานวน  ๑  ฉบับ 
/๕.๖ สําเนา... 
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๕.๖  สําเนาบัตรประวัติการรับราชการ (ก.พ. ๗) ของผูสมัครคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด 
                 ๕.๗  สําเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก  จํานวน  ๑ 
ฉบับ 

๕.๘  สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน)  
จํานวน ๑ ฉบับ 

๕.๙  หลักฐานอ่ืนๆ เชน การเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)  
              สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ผูสมัครสอบคัดเลือก  ตองตรวจสอบและรับรอง
ตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงครบถวน  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏ
วาผูสมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใดๆ 

๖.  คาธรรมเนียมการสมัคร 
     ผูสมัครตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกในอัตรา ๒๐๐ บาท (เม่ือสมัครแลว

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมคืนไมวากรณีใด ๆ ) 
๗.  ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก 
     เทศบาลตําบลหนองพลับ  จะประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑและมี

สิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  ในวันท่ี  21  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  อํา เภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ สอบถามไดท่ีโทรศัพทหมายเลข ๐32-528073 ตอ 105 

๘.  กําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
      

วัน/เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 
วันท่ี  6  ธันวาคม  2560 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.00 น. 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.00 น. 

 
ภาคความรูความสามารถท่ัวไป(ภาค ก) 
ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(ภาค ข) 

หองประชุมเทศบาลตําบลหนองพลับ 

วันท่ี  13  ธันวาคม  2560 
เวลา 10.00 น.เปนตนไป 

 
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค) 

หองประชุมสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
๙.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
     หลักสูตรเละวิธีการสอบคัดเลือกแบงออกเปน ๓  ภาค โดยมีคะแนนรวม ๓๐๐  คะแนน  

ประกอบดวย 
     ๙.๑  ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน   

                   ทดสอบภาคความรู  ความสามารถ  และความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุง  นโยบาย  
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการท่ีสังกัด และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปน  สําหรับตําแหนงตามแนวท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน  (แบบปรนัย) จํานวน ๑๐๐ ขอ ขอละ ๑ คะแนน ซ่ึงเม่ือ
คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดวิชาสําหรับใชในการสอบคัดเลือกแลวจะประกาศใหทราบตอไป 

     ๙.๒  ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน  
                  ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุไว
ในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบอัตนัย)  จํานวน ๖ ขอ กําหนดใหเลือกทําเพียง ๔ ขอ 
ขอละ ๒๕ คะแนน ซ่ึงเม่ือคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดวิชาสําหรับใชในการสอบคัดเลือกแลวจะประกาศ
ใหทราบตอไป 

9.3 ภาคความเหมาะสม... 
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      ๙.๓  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   

                 ทดสอบโดยประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ ตามท่ี
กําหนดในแบบประเมินเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง   โดยวิธีการสัมภาษณ  สําหรับรายละเอียด
ระเบียบการสอบ วิธีการ คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกจะกําหนดและประกาศใหทราบตอไป 

๑๐.  เกณฑการตัดสิน 
      การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค

ตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยผูสมัครคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค ท้ังนี้คณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะกําหนดใหดําเนินการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงกอน 
แลวจึงใหผูไดคะแนนตามเกณฑสอบในภาคอ่ืนตอไป 

๑๑. กรณีการทุจริต 
      ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิดความไมเปนธรรมใน

การสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานใหเทศบาลทราบ เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการ
สอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะ
เห็นสมควร ถาหากเทศบาลใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาค
นั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

๑๒.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                          เทศบาลตําบลหนองพลับ  จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  14  ธันวาคม  ๒๕๖๐                    
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดยจะประกาศผลการสอบ
คัดเลือกโดยเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนเทากัน ใหผูสอบ
ไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความ
เหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) เทากันใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 
มากกวาเปนอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง(ภาค ข) เทากัน ใหผูท่ี
ไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) มากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) เทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา    

๑๓.  การข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
                  กรณีมีผูผานการสอบคัดเลือกมากกวา ๑ คน เทศบาลตําบลหนองพลับ จะข้ึนบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือกจํานวน ๒ เทา ของอัตราวางตามท่ีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  โดยเรียกรายงานตัวผูสอบ
คัดเลือกไดลําดับท่ี ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะ
แตงตั้งแลวบัญชีสํารองใหยกเลิก 

๑๔.  การบรรจุและแตงตั้ง 
       ผูไดรับการคัดเลือกตามประกาศผลการสอบคัดเลือก จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเม่ือไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โดย เทศบาลตําบลหนองพลับ         
จะรายงานผลการสอบคัดเลือก  ไปยังสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ภายใน ๕ 
วันทําการ นับแตวันประกาศผลการผลสอบคัดเลือก 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  
   

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   4   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
                                                
 
                                                            (นายเกรียงไกร    ทวีกาญจน) 
                                                   นายกเทศมนตรีตําบลหนองพลับ  
 



 
 

(ผนวก ก.) 

ตําแหนงประเภท    วิชาการ  
ช่ือสายงาน     การเจาหนาท่ี  
ช่ือตําแหนงในสายงาน    นักทรัพยากรบุคคล  
ระดับตําแหนง     ระดับปฏิบัติการ  
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ ในการทํางาน  
ปฏิบัติงานดานการบริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี
ไดรับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
1. ดานการปฏิบัติการ  

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางระบบ การจัดทํามาตรฐานหรือ 
หลักเกณฑเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

1.2 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียน 
ประวัติ เพ่ือใหเปนปจจุบันและประกอบการดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล   

1.3 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการกําหนดความตองการและ ความจํา 
เปนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกาวหนาในอาชีพ การจัดหลักสูตร การถายทอดความรู และ
การจัดสรรทุนการศึกษา รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการฝกอบรม  

1.4 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานจําแนกตําแหนงและประเมินผลกําลังคนตางๆ ท่ี 
เก่ียวของ เพ่ือไปประกอบการจัดทําโครงสรางองคกร โครงสรางหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงานและ
การแบงงานภายในใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และสอดคลองตามวัตถุประสงคขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

1.5 ศึกษา รวบรวมขอมูลและวิเคราะหงาน เพ่ือประกอบการกําหนดตําแหนง และการวางแผน 
อัตรากําลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

1.6 ศึกษา รวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการจัดทําหนาท่ีความรับผิดชอบ ทักษะ สมรรถนะ 
ของตําแหนงและการกําหนดระดับตําแหนงใหสอดคลองตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ  เพ่ือความชัดเจนและ
เหมาะสม ในหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน  

1.7 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูล เพ่ือประกอบการวางหลักเกณฑการบริหาร ผลการ 
ปฏิบัติงาน และการบริหารคาตอบแทน  

1.8 ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบขอมูล ถอยคํา ขอเท็จจริง เพ่ือประกอบการดําเนินการ ทางวินัย  
การรักษาวินัยและจรรยา  

1.9 ศึกษา วิเคราะหขอมูล เพ่ือพัฒนาระบบพิทักษคุณธรรม  
1.10 ดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ตั้งแตการสอบคัดเลือก การคัดเลือก  

การสอบแขงขัน การโอน การยาย การเลื่อนระดับ เปนตน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งผูมีความรู ความสามารถใหดํารง
ตําแหนง  
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1.11 ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองคความรูใหมๆ กฎหมาย และระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

กับงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ดานการวางแผน  

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือโครงการ  
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด  

3. ดานการประสานงาน  
3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพ่ือให เกิดความ 

รวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด  
3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ  

เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย   
4. ดานการบริการ  

4.1 ใหคําแนะนํา ชี้แจง ตอบปญหาเบื้องตนแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ เอกชน ขาราชการ  
พนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรือประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือสราง
ความเขาใจและสนับสนุนงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

4.2 ใหบริการขอมูลเก่ียวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เพ่ือสนับสนุนภารกิจ 
ของบุคคลหรือหนวยงานและใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑและมาตรการตาง ๆ  

4.3 ดําเนินการจัดสวัสดิการและการสงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือเพ่ิมพูน 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตําแหนง  
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง 

การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง การ
บริหาร  รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทางการปกครอง 
การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ
ในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ผนวก  ข) 
 

คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 
จากสายงานประเภทท่ัวไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ  

ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหนองพลับ  อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ลงวันท่ี   4  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

ตําแหนงท่ีจะคัดเลือก คุณสมบัติ 
(โดยการสอบคัดเลือก) 

 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
(๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะ
แตงตั้งตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และ  
(๒) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ 
๑ หรือ สายงานเริ่มตนจากระดับ ๒ และตําแหนงประเภทท่ัวไป โดย
ตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๒ ป 
(๓)  อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาข้ัน ๑๕,๐๖๐ บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       เอกสารหมายเลข ๑  
 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                   
ประเภทท่ัวไป ใหดํารงตําแหนงสายงานประเภทวิชาการ ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

ของเทศบาลตําบลหนองพลับ 
********************** 

๑.  ช่ือ...............................................................สกุล............................................................................................ 

๒.  เพศ       ชาย    หญิง 

๓.  วัน  เดือน  ป  เกิด....................................อายุปจจุบัน.............ป  วันเกษียณอายุราชการ........................... 

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................ระดับ...................................................... 
      ประเภทตําแหนง   บริหารระดับสูง    บริหารระดับกลาง 

     วิชาชีพเฉพาะ    เชี่ยวชาญเฉพาะ               ผูปฏิบัต ิ

เงินเดือน........................................บาท  เงินประจําตําแหนง..........................................................บาท 

งาน.........................................................กอง/ฝาย.................................................................................. 

เทศบาล...................................................................................อําเภอ......................................................            
จังหวัด.............................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.................................. 

๕.  สถานท่ีติดตอ 
ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวกบานเลขท่ี.................ซอย/ตรอก...................................................
ถนน.............................แขวง/ตําบล......................................เขต/อําเภอ...............................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท....................................... 

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

๖.  สถานภาพครอบครัว 

  โสด    สมรส    อ่ืน ๆ 

ชื่อคูสมรส.......................................สกุล.........................................อาชีพ............................................... 

ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

  ไมมีบุตรธิดา   มีบุตรธิดา  จํานวน..........คน (ชาย...........คน  หญิง.........คน) 

 

 

 

 

 

ตดิรปูถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ ว 
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๗. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกใหไมเกิน  ๖  เดือน  นับแตวันรับสมัครลงไป)  

เปนโรคเหลานี้หรือไม ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 
เปน       

ไมเปน       
 
๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ
อ่ืน ๆท่ีสําคัญ 

     

 
๙. ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุเขารับราชการ...........................................ตําแหนง.......................................ระดับ.................. 
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม....................................ป...................................................................เดือน 

๑๐. การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญฯ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
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๑๑. ดูงาน (ท่ีสําคัญๆ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
    
    
    

 
๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

    
    
    

 
๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ...........................................................................................................................................  
 คอมพิวเตอร............................................................................................................................................  
 อ่ืนๆ (โปรด)............................................................................................................................................  

๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
................................................................................................................................................................

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

๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีรับการยกยอง 
 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 
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๑๖. คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดนและเกี่ยวของกับงาน  

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

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

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

.............................................................................................................................................. 
 
                                   ลงลายมือชื่อผูสมัคร...................................................... 

                                      (....................................................) 
                   วัน  เดือน  ป.......................................................... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
เพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
ตอนท่ี  ๑ ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน  (สําหรับผูรับการประเมินกรอก)  
 
๑.  ชื่อและนามสกุลของผูรับการประเมิน                                                                                        .                                                                                                                                                                         
 

๒.  วุฒิการศึกษา                                      สาขาวิชา                                                                   .  
     ระดับการศึกษา                                         สถานศึกษา                                                          . 
     จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ.                         . 
 

๓.  เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันท่ี           เดือน                พ.ศ.              ตําแหนง                                . 
 

๔.  ไดปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในตางสายงานหรืองานอ่ืนท่ี  
     เก่ียวของมาแลวไมนอยกวา  ๑  ป  ดังนี้ (เฉพาะสายผูบริหาร) 
     ๔.๑                                                                        รวม                     ป                     เดือน 
     ๔.๒                                                                        รวม                     ป                     เดือน 
     ๔.๓                                                                        รวม                     ป                     เดือน 
 

๕.  ปจจุบันดํารงตําแหนง                                      ระดับ                ข้ัน                                    บาท 
     กอง                                     เม่ือวันท่ี                 เดือน                        พ.ศ.                           . 
 

๖.  ประวัติการถูกดําเนินการทางวินัย  (ถามี) 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
                                                                                                                                         . 
 

๗.  ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 

(ลงชื่อ)                                        ผูรับการประเมิน 
                                           (......................................................) 
                                          ตําแหนง.......................................... 
                                    วันท่ี          เดือน                     พ.ศ.               .  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
หมายเหตุ 

หมวด ๑  องคประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู  ประสบการณ  ความ
ชํานาญ ความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับ
ตําแหนงรวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ  ฯลฯ 

ข. พิจารณาจากความสามารถในการการปฏิบัติงานให
สําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยคํานึงถึงความถูกตอง  ความ
ครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา  ท้ังนี้ใหรวมถึง  ความสามารถ
ในการแกปญหา  เชาวปญญา  และความถนัดเฉพาะงาน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.๒ ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
      พิจารณาจากความตั้งใจ  ความเต็มใจ  และความมุงม่ันท่ี

จะทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไม
ละเลยตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน  ฯลฯ 

๒๐  
 
 
 
 

 
 
 
 

หมวด  ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) 
            พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและ
ประวัติการทํางาน  รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของราชการ  ฯลฯ   

๒๐  
 
 
 

 

หมวด  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐ คะแนน)    

๓.๑ ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
      พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ

แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ  มาใชใหเปนประโยชนในการ
ทํางาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปญหาตางๆ และมี
ความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก  หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี 
ฯลฯ 

๘  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
      พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน  ระบบราชการ 
และงานในหนาท่ี  แรงจูงใจ  และความกระตือรือรนในการ
ทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน แนวความคิด  ความเชื่อ
และอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงาน
ท่ีรับผิดชอบ  ฯลฯ 

๘   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนนเต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
หมายเหตุ 

๓.๓ ความเปนผูนํา 
      พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ

ตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน  การใหคําแนะนําและ
การพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกวาง  และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน  ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึงกวางขวางรอบคอบและ
ยุติธรรม  ฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
     พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ความหนักแนนม่ันคงในอารมณ  ความเชื่อม่ันในตนเอง  ตลอดจน
กิริยาทาทางและทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม  ฯลฯ 

๘   

        ๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
     พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาไดกับ

สถานการณ สังคม และสิ่งแวดลอมใหม ๆ ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน 
ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   

 
   ผูประเมิน …………………………………………….หัวหนาฝาย/หัวหนากอง 

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

 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปตามลําดับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......……………………………….……… 

 
    ผูประเมิน ………………………………………………….ปลัดเทศบาล 

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

 
    ผูประเมิน …………………………………………………. 

                  (………………………………………………….) 
    ตําแหนง   นายกเทศมนตรี………………………….. 

 
 
 
 



 
คําช้ีแจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
๑.  ผูประเมินไดแก  ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน  ดังนี้ 

๑.๑ ผูประเมิน  ไดแก  หัวหนากอง/หัวหนาฝาย   ท่ีเปนผูบังคับบัญชาของผูสมัคร 
๑.๒ ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปตามลําดับ  ไดแก  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล  นายกเทศมนตรี 

๒.  องคประกอบท่ีใชในการพิจารณาประเมินแบงออกเปน ๓ หมวด  แตละหมวดจะแยกเปนองคประกอบยอย 
    ซ่ึงแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 
๓.  ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับสมัครประเมินในแตละองคประกอบและใหคะแนนสําหรับ   
     องคประกอบนั้น ๆ ในชองคะแนนท่ีไดรับ ท้ังนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม 
๔.  เม่ือใหคะแนนทุกองคประกอบแลว  ใหรวมคะแนนท่ีไดรับท้ังหมดในชองรวมของแบบประเมินแลวลงนาม 
     ผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปตามลําดับใหความเห็น 
๕.  ผูท่ีสอบคัดเลือกไดตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไมต่ํากวา  
     รอยละ  ๖๐ 

 

 

 
-------------------------------------- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 

หนังสืออนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน 
ตําแหนง.................................................. 

 
                                                                          เขียนท่ี....................................................... 

วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ......................... 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 ขาพเจา...............................................ตําแหนง...............................................................................  
อําเภอ...............................จังหวัด...........................................ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของ....................................... 
ตําแหนง...............................................ยินยอมให...............................................................สมัครเขารับการสอบ 
คัดเลือกเพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงในตางสายงาน ในตําแหนง.......................................  
ของ............................................................อําเภอ..................................... จังหวัด.......................................    
หากไดรับการคัดเลือก   ขาพเจายินยอมใหโอน/ยาย ไปดํารงตําแหนงดังกลาวได 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน  
 
 

(ลงชื่อ) 
                  ( ................................................ ) 

                นายกเทศมนตรีตําบล.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


	คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

