
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสอบคดัเลือกพนักงานส่วนต าบล 
เร่ือง หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนสายงานทั่วไปให้ด ารงต าแหน่งสายงาน 

ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 
-------------------------------------------- 

 

  ตามท่ีคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งสายงานวิชาการท่ีว่าง ได้มีประกาศ
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปล่ียนสายงานประเภท
ท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสายงานวิชาการ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จ านวน 1 อัตรา โดยก าหนดให้มีการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และภาคเหมาะสมกับต าแหน่ง  

  ดังนั้นเพื่อให้การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไปให้ด ารง
ต าแหน่งสายงานวิชาการ จึงประกาศหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อเปล่ียนสายงานท่ัวไปให้ด ารงต าแหน่งสาย
งานวิชาการ ดังมีรายละเอียดดังนี้  
   หลักสูตรและวิธีการสอบเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งในสายงานประเภท
วิชาการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีท้ังหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ใน
ประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบมี
รายละเอียด ดังนี้ 
1. ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีต้องการตาม
ระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
  ๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล เป็นการทดสอบความสามารถใน
การศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
   (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว 
   (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือ 
        สังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นต้น 
   (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปล่ียนแปลงท่ีน่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือ 
        สมมติฐาน 
   (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
        และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น 
  1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เก่ียวกับกฎหมายในการ
ปฏิบัติราชการ ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
   (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
   (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    (3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   (4) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 

/(5) พระราชบัญญัติก าหนด...................(2) 
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   (5) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
        ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   (6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   (7) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
   (8) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (9) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   (10) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  (11) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
  (12) พระราชบัญญัติความผิดละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางท่ีจะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของต าแหน่งท่ีสมัครสอบ
โดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

ท่ี ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนือ้หาที่สอบ 
1 นักทรัพยากรบุคคล 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารบุคคล(ประกาคณะกรรมการ 
มาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) 
3. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดท าระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวัติ 
5. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการ  
6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การก าหนดต าแหน่งและการ
วางแผนอัตราก าลัง 
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบบ าเหน็จบ านาญ การเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสวัสดิการอื่นๆ 
8. ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ” ของต าแหน่งท่ี
สมัครสอบ 
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3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
  เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าท่ีจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ 
จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมท้ังสังคมและส่ิงแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และพฤติกรรมท่ีปรากฏ
ของผู้เข้าสอบ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
    

                                                                  
                                                                    (นายประสงค์    ช่างเงิน) 

                             ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง 
                                  สายงานวิชาการท่ีว่างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองลี 


