
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 

เป็นสายงานประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
................................  

   

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะด าเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วน
ต าบลสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เลขที่ต าแหน่ง 29-3-
06-3101-002 เนื่องจากเป็นต าแหน่งว่างและจ าเป็นต้องสรรหาบุคคลเข้าสู่ต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 
๑ อัตรา  

อาศัยอ านาจตามข้อ ๘๖ และข้อ ๙๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลให้ด ารง
ต าแหน่งต่างสายงาน ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ต าแหน่งประเภทวิชาการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัด กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ เลขที่ต าแหน่ง ๒๙-๓-๐๖-3101-002 จ านวน ๑ อัตรา  
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่จะสอบคัดเลือกในวันรับสมัคร (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

๓. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองระหว่าง 

วันที่ 10 – 25 สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.hinlekfai.go.th 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ๐ ๓๒57 6283 ต่อ 40 

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

สอบคัดเลือก พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังนี้ 
๔.๑ ใบสมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
๔.๒ แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข ๒) 
๔.๓ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ป ี

จ านวน 2 รูป 
๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 

จ านวน ๑ ฉบับ 
/๔.๕ ส าเนาบัตร… 
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๔.๕ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนต าบลผู้สมัครสอบคัดเลือก  จ านวน ๑ ชุด 
๔.๖ หนังสือรับรองเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๔.๗ หนังสือรับรองความรู้ ความสามารถ และความประพฤติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๔.๘ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๙ หนังสือยินยอมจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดอนุญาตให้มาสมัครสอบ 
๔.๑๐ ใบรับรองแพทย์ (ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ณ วันสมัคร) จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๑๑ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  

ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลัง
ปรากฏว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะถือ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในครั้งนี้  

๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ ๒๐๐ บาท 

โดยไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด  ๆ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและวิธีการสอบคัดเลือก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและ
วิธีการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือทาง www.hinlekfai.go.th  

๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๓ ภาค ก าหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน ดังนี้  
7.1 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การ

ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุง
งาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามแนวทางที่
ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบแบบปรนัย จ านวน 5๐ ข้อ ๆ ละ 2 คะแนน  

7.2 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้

ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง โดยวิธีการสอบแบบอัตนัย ข้อสอบ จ านวน ๓ ข้อ รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
7.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
ทดสอบโดยประเมินบุคคลด้วยวิธีสัมภาษณ์ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือ

พิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่างๆ ในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านความ
ประพฤติ และด้านคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับ  

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
สอบข้อเขียนในวันพุธที่ ๑5 กันยายน ๒๕๖๔  
- ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เวลา ๐9.0๐ น. – 12.0๐ น.  
- ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) เวลา ๑3.0๐ น. – ๑6.0๐ น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

๙. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ให้ถือเกณฑ์ว่า ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคที่

สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องสอบตามหลักสูตรครบทุกภาค  
คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะก าหนดให้ผู้สมัครสอบ สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งก่อน แล้วจึงให้ผู้ได้คะแนนตามเกณฑ์สอบในภาคอ่ืนต่อไป  

๑๐. กรณีการทุจริต 
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน

การสอบคัดเลือก ให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกรายงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากองค์การบริหารส่วนต าบลให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว 
ก็ให้ด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่จาก

ผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับคะแนน ใน วันจันทร์ที่ 20 กันยายน ๒๕๖๔ ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากันให้ผู้ได้รับ
เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 

๑๒. การข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวน ๒ เท่า 

ของอัตราว่างตามที่ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวน
อัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้วบัญชีส ารองให้ยกเลิก  

๑๓. การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้  
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ภายใน ๓๐ วัน  

นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และรายงานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วเท่านั้น    

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
(นายนาวิน  มูลมงคล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ
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คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพ่ือเปลี่ยนสายงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

 

    ต ำแหน่ง คุณสมบัติ 

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๑. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ 

 ๒. ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ 
หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมี
ระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 

 ๓. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าอัตราเงินเดือนที่ใช้ในการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเป็นพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ 
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จังหวัด.................................................................................                                              ล าดับที่สมัคร........................... 
ต าแหน่งท่ีสมัคร.................................................................. 
 

ใบสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงสำยงำนในสำยงำนประเภทวิชำกำร 
ต าแหน่ง ...................................................... 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ  อ ำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
๑.  ช่ือ..................................................................................สกุล....................................................................................................... 
๒.  เพศ     ชาย    หญิง 
๓.  วัน  เดือน  ปีเกิด...................................................อายุปจัจุบัน..............ปี  วันเกษียณอายุราชการ............................................. 
๔.  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.......................................................................................................ระดับ................................................... 

เงินเดือน.........................................................บาท  งาน.............................................................................................................. 
ฝ่าย.............................................................................กอง........................................................................................................... 
องค์การบริหารส่วนต าบล............................................อ าเภอ..............................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์...................................................โทรสาร................................................e-mail............................................................ 

๕.  ขอสมัครเข้ารับการสอบคดัเลอืกในต าแหน่ง................................................................................................................................ 
๖.  สถานท่ีติดต่อ/ที่อยู่ปัจจุบันสามารถตดิต่อได้สะดวก 

บ้านเลขท่ี.....................................................ซอย/ตรอก...............................................ถนน........................................................ 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ.............................................จังหวัด..................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................โทรสาร...................................e-mail.................................... 

๗.  สถานภาพครอบครัว 
  โสด            สมรส            อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. 
ช่ือคู่สมรส..........................................................สกุล....................................................อาชีพ....................................................... 
ข้อมูลเกี่ยวกับบตุร/ธดิา 
  ไม่มีบุตร/ธิดา            มบีุตร/ธดิา  จ านวน..................คน  (ชาย..................คน  หญิง..................คน) 

๘.  ประวัตสิุขภาพ  (พร้อมใบรับรองแพทย์ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เป็นโรคเหล่านีห้รือไม ่ ความดัน 
โลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เป็น       

ไม่เป็น       
 

๙.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีท่ีส าเรจ็การศึกษา การไดร้ับทุน 

ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับอื่นๆ       
 
 

 
(เอกสารหมายเลข 1) 
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๑๐.  ประวัติการรับราชการ 

วันบรรจุเข้ารับราชการ........................................ต าแหน่ง...................................................................ระดับ............................ 
ระยะเวลาปฏิบัตริาชการรวม...............................ปี............................เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานตา่งๆ 
ช่ือต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง ช่วงเวลาที่ด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

๑๑.  การฝึกอบรม  (เฉพาะหลักสตูรส าคัญ) 

หลักสตูรที่อบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอื่น หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     
     
     

๑๒.  ดูงาน  (เฉพาะทีส่ าคัญ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
    
    

๑๓.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
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๑๔.  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
ภาษา....................................................................................................................................................................................... 
คอมพิวเตอร์............................................................................................................................................................................ 
อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................................................................... 

๑๕.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไดร้ับ 
……………………………………………………………………………..................................................................…………………………………. 
................................................................................................................................................................................................ 

๑๖.  คุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ  ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่น  และเกีย่วข้องกับงาน 
……………………………………………………………………………..................................................................…………………………………. 
................................................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………..................................................................…………………………………. 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครมาพร้อมด้วยแล้ว และข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
“ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารบัการคดัเลอืกในต าแหน่ง...................................................................และขอรับรอง
ว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ให้ไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ” 

 
 

ลงลายมือช่ือผู้สมัคร......................................................................... 
(.........................................................................) 

วัน............เดือน..............      ................พ.ศ..      .......... 
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แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 
ต ำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนเพื่อแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งต่ำงสำยงำน ในสำยงำนประเภทวิชำกำร 
ต าแหน่ง.................................................................................................................................... 
เลขที่ต าแหน่ง.......................................................สังกัด........................................................... 
ชื่อผู้รับการประเมิน................................................................................................................... 
ต าแหน่ง...............................................................ระดับ............................................................ 
สังกัด..................................................................... .................................................................... 

 

องค์ประกอบที่ใช้พิจำรณำในกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมำยเหตุ 

หมวด ๑ องค์ประกอบท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน (๔๐ คะแนน) 
๑.๑ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

ก) พิจารณาจากการศึกษา ความรู้ ประสบการณ์
ความช านาญ ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

ข) พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยค านึงถึงความถูกต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ และงานเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ให้รวมถึงความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

๑.๒ ควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที ่
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความ

มุ่งมั่นที่จะท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ และเป็นผลดีแก่ทาง
ราชการ การไม่ละเลยต่องานและพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของ
งานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

หมวด ๒ ควำมประพฤติ (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและ

ประวัติการท างาน รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม
นโยบายและแบบแผนของทางราชการ ฯลฯ 

หมวด ๓ คุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่ง (๔๐ คะแนน) 
๓.๑ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม หลักการ 
แนวทาง เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ท างาน การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จ เป็นผลดี 
ฯลฯ 

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 
 
 
 
 

 
๒๐ 

 
 

 
 

๘ 
 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

(เอกสารหมายเลข ๒) 
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องค์ประกอบที่ใช้พิจำรณำในกำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมำยเหตุ 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน ระบบราชการ 

และงานในหน้าที่ แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน แนวความคิดความเชื่อ และอุดมการณ์  
ที่สอดคล้องกับนโยบาย โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ 

๓.๓ ควำมเป็นผู้น ำ 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล 

การตัดสินใจ การวางแผนงาน  การมอบหมายงาน ความใจกว้าง 
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึง 
กว้างขวาง รอบคอบ และยุติธรรม ฯลฯ 

๓.๔ บุคลิกภำพและท่วงทีวำจำ 
พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับ

กาลเทศะ ความหนักแน่นมั่งคงในอารมณ์ ความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตลอดจนกิริยาท่าทาง และท่วงทีวาจา ที่เหมาะสม ฯลฯ 

๓.๕ กำรปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับ

สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความยืดหยุ่นและ
ความสามารถท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อ่ืน 

 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

๘ 
 
 

 
๘ 

  

รวม ๑๐๐   

 
ควำมเห็นของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
.............................................................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
                         (ลงชื่อ).............................................................. 
                                                                       (............................................................) 
                                                              ต าแหน่ง............................................................ 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
.......................................................................................................... ........................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
................................................................................................................................... ............................................... 
................................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
                         (ลงชื่อ)........................................................................ 
                                                                      (.......................................................................) 
                                                               ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.................... 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
    ผ่ำนกำรประเมิน 
    ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. .................................................................... 
 
 
             (ลงชื่อ).......................................................................... 
                                                                      (.........................................................................) 
                                                               ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 3 - 



~ 11 ~ 
 

(เอกสารหมายเลข 3) 
 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานจากสายงาน
ประเภทท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 
ต าแหน่ง.................................................. 

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

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

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

 ข้าพเจ้า...............................................ต าแหน่ง.......................... ..................................................... 
อ าเภอ...............................จังหวัด...........................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของ.............. ......................... 
ต าแหน่ง...............................................ยินยอมให้...............................................................สมัครเข้ารับการสอบ  
คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงาน ในต าแหน่ง.......................................  
ของ.............................................. ..............อ าเภอ.....................................จังหวัด.......................................    
หากได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้โอน/ย้าย ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........................ 
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ขอบเขตเนื้อหำ หลักสูตรที่ใช้ในกำรสอบคัดเลือกพนักงำนส่วนต ำบลสำยงำนผู้ปฏิบัติประเภทท่ัวไป 
เพื่อเปลี่ยนสำยงำนเป็นสำยงำนประเภทวิชำกำร 

แนบท้ำยประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลงวันที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

      

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการก าหนดและปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 
ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัด และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ดังนี้ 

๑. สถานการณ์ปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริหาร  
2. นโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารงานสมัยใหม่  
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
5. พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
6. พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
7. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
8. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
9. พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
10. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2535 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
11. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
12. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
13. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑4. ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑5. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไข

เพ่ิมเติม 
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7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและ
ต าบล พ.ศ. 2562 

8. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การบริหารปฏิบัติราชการ 
การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน 

9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี 
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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