
  
 

      
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
เลขท่ี  536/2563 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเปล่ียนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไป 
เปนสายงานประเภทวิชาการ 

---------------------------------------------- 
   ดวยเทศบาลตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ จะดําเนินการสอบคัดเลือก
เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 80 และ ขอ 81 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 2๘ เมษายน 
๒๕58 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไปเปนสาย
งานประเภทวิชาการดังนี้ 
   1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขท่ีตําแหนง 03-2-01-3102-001 สังกัดสํานัก
ปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหวยเม็ก จํานวน 1 อัตรา  

   2. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูสอบคัดเลือกฯ 
  ผูสมัครสอบคัดเลือกฯ จะตองเปนพนักงานเทศบาลและมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไวใน
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบทายประกาศนี้ในวันรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ( ภาคผนวก ก ) 

 3. การรับสมัคร 
   ผูท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกฯ ใหยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ตามท่ีเทศบาลฯ
กําหนด ดวยตนเองไดท่ี สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหวยเม็ก อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ        
ตั้งแตวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 – 24 พฤศจิกายน 2563 ชวงเวลาเชา 08.30 – 12.00 น. ชวงเวลา
บาย 13.00 - 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ  
 4. เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
  สําหรับผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ตองยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองตอเจาหนาท่ี
รับสมัครสอบคัดเลือกฯ และสําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองวา “สําเนาถูกตอง” พรอมท้ังลงลายมือชื่อและ
วันท่ีกํากับไวดวย ดังนี้  
  4.1 ใบสมัคร (ภาคผนวก ข ) จํานวน 1 ชุด 
  4.2 สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จํานวน 1 ฉบับ 
  4.3 สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล จํานวน 1 ชุด 
  4.4 สําเนาวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง จํานวน 1 ฉบับ สําหรับผูท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป ใหใชสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ      
ปริญญาตรีควบคูกับสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาดวย และสําหรับ
หลักฐานการศึกษาดังกลาวหากเปนภาษาตางประเทศใหแนบฉบับแปลเปนภาษาไทยมาดวย 
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  4.5 รูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว 
(ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 3 รูป โดยเขียนชื่อตัว ชื่อสกุลดานหลังรูปถายดวยตนเอง 
   4.6 ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกไวไมเกิน 1 เดือน แสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย 
                        4.7  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัด (ภาคผนวก ค ) 
     4.8  แบบประเมินบุคคล (ภาคผนวก ง ) 
      4.9  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล       
         

  5. คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ 
   ผูสมัครสอบคัดเลือกฯ ตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคนละ 200 บาท สําหรับ
คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกฯ จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

   6. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ 
   เทศบาลตําบลหวยเม็ก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือกฯ พรอมประกาศ
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีทําการสอบคัดเลือกฯ ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน เปนตนไป ณ สํานักงานเทศบาล
ตําบลหวยเม็ก (บอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงาน) หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ีโทรศัพทหมายเลข                 
๐-๔๓84-0๐55 หรือดูไดท่ีเว็บไซตเทศบาลตําบลหวยเม็ก www.tbhuaimek.go.th 
  7. การสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีดําเนินการสอบคัดเลือก 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดกําหนดการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2563           
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ศาลากลาง    
จังหวัดกาฬสินธุ  ช้ัน  1 

- สอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป ตั้งแตเวลา 09.30 – 11.30 น. 
- สอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง ตั้งแตเวลา 13.00 – 15.00 น. 
- สอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ตั้งแตเวลา 15.30 น. เปนตนไป 

   8. หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก (ภาคผนวก จ) 
   หลักเกณฑและวิธีการสอบคัดเลือก กําหนดคะแนนรวม 300 คะแนน ดังนี้ 
   ก. ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ใหทดสอบความรูความสามารถและความคิดริเริ่มในการกําหนดและปรับปรุงนโยบาย 
แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของสวนราชการท่ีสังกัด และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวทาง
ท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ท้ังนี้โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย)  
  ข. ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
  ทดสอบความรูความสามารถในทางท่ีจะใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ีโดยเฉพาะตามท่ีระบุ
ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย) 100 คะแนน 
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 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  
   ประเมินบุคคลดวยวิธีสัมภาษณ หรือประเมินตามเอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตาง ๆ โดยมีแบบแสดงรายการการใหคะแนนใหชัดเจนในดานความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานความประพฤติ และดานคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง     
หรือดานอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

 9. ขอหามสําหรับพระภิกษุและสามเณร 
  สําหรับพนักงานเทศบาลท่ีอยูในระหวางอุปสมบทไมมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ท. ดวนมาก ท่ี มท 0311/ว 5625 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2524 เรื่อง พระภิกษุสมัครสอบ 

 10. เกณฑการตัดสิน 
   10.1 ผูสอบคัดเลือกฯ จะตองผานเกณฑการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป       
ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง ในแตละภาคไมต่ํากวา   
รอยละ 60 
  10.2 เม่ือไดดําเนินการตามขอ 10.1 เสร็จแลว คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ 
จะรายงานผลการสอบคัดเลือกฯ ตอนายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก เพ่ือประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดตอไป 

 11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   เทศบาลตําบลหวยเม็ก จะประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563      
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหวยเม็ก (บอรดประชาสัมพันธหนาสํานักงาน) หรือสอบถามรายละเอียดไดท่ี
โทรศัพทหมายเลข ๐-๔๓84-๐055 หรือดูไดท่ีเว็บไซตเทศบาลตําบลหวยเม็ก www.tbhuaimek.go.th     
โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูท่ีผานการสอบคัดเลือกเรียงลําดับท่ีจากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ     
ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยู    
ในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผู ท่ีไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถ    
ท่ีใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับสูงกวา     
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถท่ัวไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

 12. การข้ึนบัญชี 
   เทศบาลตําบลหวยเม็ก จะประกาศข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน 2 เทา       
ของอัตราวางตามท่ีประกาศรับสมัคร โดยจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับท่ี 1 ภายใน 30 วัน และ
เม่ือไดมีการบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางท่ีจะแตงตั้งแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก 

 13. กรณีการทุจริต   ในกรณีท่ีปรากฏวามีการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกิด
ความไมเปนธรรม ในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ รายงานใหเทศบาลฯทราบ
เพ่ือพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นท้ังหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคท่ีเกิดการ
ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถาหากเทศบาลฯ ใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใด
แลว ก็ใหดําเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการทุจริตหรือสอไปในทาง
ทุจริต ไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
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  14. การบรรจุแตงตั้ง 
   ผูผานการสอบคัดเลือกฯ จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ณ เทศบาลตําบลหวยเม็ก  
เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ  

  15. เง่ือนไขในการสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ี
สมัครอันเปนผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเม่ือใดใหถือวา
การรับสมัครและการสอบคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี  15  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
  
   วาท่ีรอยตรี 
     (นที  มูลสมบัติ) 
       ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาท่ี 
     นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก 
 



              ภาคผนวก   ก 
 

บัญชีรายช่ือตําแหนงท่ีจะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก  ลงวันท่ี         

 
ตําแหนง คุณสมบัติ 

1.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

1. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

2. มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง   
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสาย
งานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภท
ท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา 2 ป 
 

3. มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
3.1 ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน              
ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย 
บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตรการบริหารทรัพยากร บุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  
3.2 ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน              
ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย 
บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตรการบริหารทรัพยากร บุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
3.3 ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน              
ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย 
บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตรการบริหารทรัพยากร บุคคล หรือใน
สาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
  

4. ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปน
พนักงานเทศบาลในประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ (15,060 บาท)  

 
 



 
ภาคผนวก ข 

   
ลําดับท่ีสมัคร............................. 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไป 
ใหดํารงตําแหนงในสายงานประเภทวิชาการ 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

ตําแหนง .............................................................. 
       ************************** 

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

๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 

๓.  วัน เดือน ปเกิด……………….………………อายุปจจุบัน……….ป วันเกษียณอายุราชการ……….…………………… 
 

๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง…………………….……………………………………….....……ระดับ……………………………………. 
เงินเดือน………………….…………………………….…..บาท  งาน…………………………………………..……..............
กอง/ฝาย…………………………………………………….สวน/สํานัก…………………………………………………………...
อําเภอ…………………….....จังหวัด…………………………………….โทรศัพท……………………………………………….  
โทรสาร………………..……………………… e-mail  ……………………………………………………………….…….……. 

 

๕.  สถานท่ีติดตอ 
 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
 บานเลขท่ี………………………….ซอย/ตรอก………….……………………ถนน……………………………………………. 
 แขวง/ตําบล………………….…………..เขต/อําเภอ…………………………จังหวัด………………………………………. 
 รหัสไปรษณีย…………..………..โทรศัพท……………………..…………………..โทรสาร……..…………………………. 
 email…………………………………………….………………………………………………………………………………………. 
 

๖.  สถานสภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคูสมรส………………………………..……..สกุล…………………………..………….อาชีพ………………………..……… 
ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
  ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จํานวน………….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 

 

๗.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรบัสมัคร) 
เปนโรค

เหลานี้หรือไม 
ความดัน 
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืน ๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
 

 
๘.  ประวัติการศึกษา…/ 

 
 

 

 

รูปถายขนาด 

๑ นิ้ว 



 
-๒- 

 
๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตรี 
 

     

ปริญญาโท 
 

     

ปริญญาเอก 
 

     

การศึกษาระดับอ่ืนๆ  
ท่ีสําคัญ 

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ………………….………….ตําแหนง………………………………………….ระดับ………………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม………………….ป……………….....เดือน 
 

ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาท่ีดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 
๑.    
๒.    
๓.    
4.    
5.    
6.    

ฯลฯ    
 

๑๐.  การฝกอบรม  (หลักสูตรสําคัญฯ) 
หลักสูตรท่ีอบรม 

ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
๑๑.  ดูงาน  …/ 
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๑๑.  ดูงาน  (ท่ีสําคัญๆ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
    
    
    

 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 
    
    
    
    
    

 

๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 คอมพิวเตอร…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….………………………………………… 
 

๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๕.  ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน  ๆ  ท่ีไดรับการยกยอง 

วันท่ี รางวัล/เกียรติคุณท่ีไดรับการยกยอง ผลงาน สถานท่ี/ผูมอบเกียรติคุณ 
    
    
    
    

 

 
 
 
 

๑๖.  คุณลักษณะ…/ 
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๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ  ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน  และเกี่ยวของกับงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………… 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ  หาก
ตรวจสอบพบวาขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะ
สมัครเขารับการสอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 

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

      วันท่ี  เดือน  ป  ………………………………….…………… 
 

เฉพาะเจาหนาท่ี 
ไดตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการ
สมัครแลว 
(  )  ครบถวน 
(  )  ไมครบถวน เน่ืองจาก.................... 
.............................................................. 
.............................................................. 
 
 

...................................................... 
(..........................................) 

เจาหนาท่ีรับสมัคร 
 

 

 

ไดรับเงินคาสมัครแลว 
จํานวน......................................บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...................... 
เลขท่ี.....................ลงวันท่ี..................... 
 
 
 
 

...................................................... 
(..........................................) 

ผูรับเงิน 
 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครแลว 
(  ) คุณสมบัติครบถวน 
(  ) คุณสมบัตไิมครบถวน เน่ืองจาก 
.............................................................. 
.............................................................. 
............................................................... 
 
 

...................................................... 
(..........................................) 

เจาหนาท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ
 

 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค 
หนังสือยินยอมของผูบังคับบัญชา 

อนุญาตใหพนักงานเทศบาลสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภท
ท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ 

 
เขียนท่ี……………………………………………… 

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

 ขาพเจา…………………………………ตําแหนงนายกเทศมนตรี เทศบาล..........……………............................... 
อําเภอ………….………………..จังหวัด….…....................………….อนุญาตให….……………………………….………………..
ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาล ตําแหนง…………………………………ระดับ………………. สํานัก/กอง……...........……………....
เทศบาล……………….…………………..อําเภอ.............................……………จังหวัด………………………........................
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศเทศบาลหวยเม็ก  ลงวันท่ี ............................... เรื่อง รับสมัครสอบ
คัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ                   
ในตําแหนง...................................................................... และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงไดหาก
ผานการสอบคัดเลือก  

 
 

ลงชื่อ 
(……………………………………………………) 

                                                   ตําแหนง นายกเทศมนตรี ………….…………………  
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ภาคผนวก ง 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 
ในการสอบคัดเลือกเพ่ือเปล่ียนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภทท่ัวไป 

เปนสายงานประเภทวิชาการ 
 

ช่ือผูรับการประเมิน......................................................ตําแหนง.........................................ระดบั................ 
เทศบาล.................................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................ 

 
องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนน

เต็ม 
คะแนนท่ี

ไดรับ 
หมายเหตุ 

หมวด 1 องคประกอบท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (40 คะแนน)    
          1.1  ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
                  ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความ
ชํานาญ ความรอบรูในงานท่ีจะปฏิบัติและงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับตําแหนง
รวมท้ังการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 
                  ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณ
และงานเสร็จทันเวลา ท้ังใหรวมถึง ความสามารถในการแกปญหา            
เชาวปญญา และความถนัดเฉาะงาน ฯลฯ 
 

 
10 

 
 

10 

  

            1.2  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
                 พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงม่ันท่ีจะ
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการไมละเลย
ตองานและพรอมท่ีจะรับผิดชอบตอผลของงานท่ีเกิดข้ึน ฯลฯ 
 

20   

หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน)    

                 พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติ
การทํางาน รวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและ
แบบแผนของราชการ 
 

20   

หมวด 3 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง (40 คะแนน)    
           3.1 ความคิดริเริ่มและสรางสรรค 
                  พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ
แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ มาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน 
การปรับปรุงงาน ความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ และมีความคิด
สรางสรรคในการทํางานยาก หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ 

8   
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องคประกอบท่ีใชพิจารณาในการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ี
ไดรับ 

หมายเหตุ 

             3.2  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
              พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการและงาน
ในหนาท่ี แรงจูงใจ และความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดี
ตอหนวยงาน แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับ
นโยบาย โครงการหรือแผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 

8   

            3.3  ความเปนผูนาํ 
              พิจารณาจากความสามารถในการมองการณไกล การ
ตัดสินใจ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและการ
พัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืน ตลอดจนมีความคิดลึกซ้ึงกวางขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 
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             3.4  บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
                พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
ความหนักแนนม่ันคงในอารมณ ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ทาทางและทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม ฯลฯ 
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             3.5  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ 
                 พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลท่ีจะเขาได กับ
สถานการณ  สั งคม และสิ่ งแวดลอมใหม  ๆ  ความยืดหยุนและ
ความสามารถทํางานรวมกับผูบั ง คับบัญชา เ พ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอและประสานงานกับผูอ่ืน 
ฯลฯ 
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รวม 100   

 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(     ) ผานการประเมิน    (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
(     ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมถึงรอยละ 60 )  

 
                       ลงช่ือ                                            ผูประเมิน          

                  (..............................................................) 
                                             ตําแหนง......................................................... 
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ความเห็นของปลัดเทศบาล 
(     )  เห็นดวยกับการประเมิน 
(     )  ไมเห็นดวยกับการประเมิน เพราะ................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
 

                           ลงช่ือ                                            ผูประเมิน 
                                                  (..............................................................) 
                                             ตําแหนง......................................................... 
 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตร ี
(     )  เห็นดวยกับการประเมิน 
(     )  ไมเห็นดวยกับการประเมิน เพราะ................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

 
 
 

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

                  ตําแหนง   นายกเทศมนตรี........................................... 
 
 
 



ภาคผนวก จ 
 

            รายละเอียดเนื้อหาวิชาในการสอบภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก เรื่องรับสมัครการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล     

  สายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ   

1.ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

(กําหนดสอบหัวขอท่ีกําหนดสอบดังนี้) (โดยวิธีสอบแบบปรนัย) 

ท่ี ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (100 คะแนน) 

1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
5 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
6 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และ

แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
11 เหตุการณปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก จ 

        รายละเอียดเนื้อหาวิชาในการสอบภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

แนบทายประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก  เรื่องรับสมัครการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล 

  สายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงานประเภทวิชาการ   

1.ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

(กําหนดสอบหัวขอท่ีกําหนดสอบดังนี้) (โดยวิธีสอบแบบปรนัย) 

ท่ี ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
1 ความรูเก่ียวกับหลักเกณฑผลการประเมินผลการปฏิบัติงานและคาตอบแทน  
2 ความรูเก่ียวกับการดําเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา 
3 ความรูเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4 ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลบุคคล จัดทําระบบสารสนเทศ ทะเบียนประวัติ 
5 ความรูเก่ียวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
6 ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหงาน การกําหนดตําแหนงและการวางแผนอัตรากําลัง 
7 ความรูเก่ียวกับระบบบําเหน็จบํานาญ  
8 การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ 
9 สวัสดิการอ่ืนๆ 
10 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
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