
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 

เรื่อง   การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภทท่ัวไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ 

*********************************** 
  ด้วย เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร จะด าเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่งประเภททั่วไป เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ของเทศบาลต าบล
สามัคคีพัฒนา 
  ดังนั้น  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๑ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสกลนคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่  
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      (๑) นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ     จ านวน  ๑  อัตรา 
      (2) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      2.1 ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      (๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และ 
      (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ  ๑ หรือสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๒ และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
      (๓) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๖๐ บาท 
      2.2 ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
      (๑) มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง และ 
      (๒) ด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งในสายงานเริ่มต้นจากระดับ  ๑ หรือสายงาน
เริ่มต้นจากระดับ ๒ และต าแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
      (๓) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่า ๑๕,๐๖๐ บาท 
  ๓. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร 
      ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา ตั้งแต่
วันที่  25 สิงหาคม  2564 – 7  กันยายน 2564  ในวันและเวลาราชการ  โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศ
การรับสมัครได้ท่ี  https://www. samakkeephatthana.go.th 
 
 
 
 

/๔.เอกสาร 
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  ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
      ผู้ประสงค์จะสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบได้รับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ  
ดังต่อไปนี้ 
      ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน      
ไม่เกิน ๖ เดือน  และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล หลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง  จ านวน  ๓  รูป   
      ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  อย่างละ ๑ ฉบับ 
      ๔.๓ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันตรวจร่างกาย จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๔ ส าเนาใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียนซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่งที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕ ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล  (รับรองส าเนาถูกต้องโดยพนักงานประวัติ)   
จ านวน  ๑  ชุด 
      ๔.๖ หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกฯ 
      ๔.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)  เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 
   ส าหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เทศบาลต าบลสามัคคี
พัฒนา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สอบคัดเลือกได้ 
  ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันยื่นใบสมัครฯ    
คนละ ๒๐๐.-บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-)  
  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
      เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วันสอบคัดเลือก 
สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับสอบคัดเลือก ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  ในวันที่  
10 กันยายน  2564 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล โทรศัพท์
หมายเลข ๐ ๔๒๗0 7675 หรือทางเว็บไซต์ https://www. samakkeephatthana.go.th  และจะส าเนา
แจ้งไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดที่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกปฏิบัติราชการอยู่ 
  ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  
          ๗.๑ ก าหนดหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
            (๑) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
        ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา 
การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิ บัติงาน การติดต่อ
ประสานงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่ว ๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และหลั กวิชาการ
เกี่ยวกับการปรับปรุงงานนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  โดยวิธีสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) 

/(2) ภาคความรู้ 





 
 

รายละเอียดต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ความรู้  ความสามารถที่ต้องการ 

------------------- 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้   ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 วางแผนด าเนินการ  และปฏิบัติงานตรวจสอบ  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
1.2 ด าเนินการระงับอัคคีภัย  และภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบตามที่ร้องขอ  

กู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว  และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  
1.3 ตรวจตรา  ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  เพ่ือป้องกันอัคคีภัยและภัย

พิบัติอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์  
1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ์  ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพ

พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทุกโอกาส  
1.5 ส ารวจแหล่งน้ า  เส้นทางจราจร  แหล่งชุมชนต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการป้องกันและ

ระบบอัคคีภัย 
1.6 ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดสาธารณภัย  ในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่

รุนแรง  เพื่อสรุปหาสาเหตุ  และจัดท ารายงาน 
1.7 ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยงานด้านวิชาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพ่ือ

ก าหนดกลไก  หลักเกณฑ์  และนโยบายต่างๆ ในการด าเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ 
2. ด้านการวางแผน  
2.1 วางแผนการด าเนินการ  จัดท าแผนแม่บท  เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.2 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

หรือส่วนราชการ  หรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน  หน่วยงานหรือส่วนราชการ 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
  

(ผนวก ก.) 
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4. ด้านการบริการ  
ให้บริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน  หน่วยงานหรือส่วนราชการ  หรือ

เอกชนต่างๆ  
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง

เคมี  กฎหมาย  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  สถาปัตยกรรม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิศวกรรมความปลอดภัย  การจัดการสาธารณภัย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้  

1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี  กฎหมาย  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  สถาปัตยกรรม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิศวกรรมความปลอดภัย  การจัดการสาธารณภัย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาหรือทาง
เคมี  กฎหมาย  รัฐศาสตร์  รัฐประศาสนศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า  
วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  สถาปัตยกรรม  ก่อสร้าง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วิศวกรรมความปลอดภัย  การจัดการสาธารณภัย  หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนที่ ก.จ., ก.ท.  หรือ ก.อบต. 
ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 
   
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ ๑ 
      ๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ ๑ 
      ๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ ๑ 
      ๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
       1.7 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน      ระดับ 1  
       1.8 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์    ระดับ 1 
      1.9 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล      ระดับ 1 
      1.10 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง      ระดับ 1 
      1.11 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ       ระดับ 1 
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๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 

      ๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ ๑ 
      ๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ ๑ 
      ๒.๓ ทักษะการประสานงาน       ระดับ ๑ 
      ๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ ๑ 
      ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ ๑ 
      ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ ๑ 
      ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ ๑ 
  ๓. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
      ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
   ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1 
   ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ      ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม      ระดับ ๑ 
      ๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
   ๓.๒.๑ การควบคุม  จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  ระดับ ๑ 
   3.2.2 การคิดวิเคราะห์        ระดับ 1 
   3.2.3 การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย  
    3.2.4 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
    3.2.5 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    ระดับ 1  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดต าแหน่ง  หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร  ความรู้  ความสามารถที่ต้องการ 

------------------- 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน   นักจัดการงานทั่วไป 
ระดับต าแหน่ง    ระดับปฏิบัติการ 
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการ ในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การก ากับ  
แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปฏิบัติการ  
1.1 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ  สรุปรายงาน  และปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

ส านักงาน ในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานบริหารอาคารสถานที่  งานจัดระบบงาน  งานรักษาความปลอดภัย  งานธุรการ  สารบรรณ  และ
งานสัญญาต่างๆ เป็นต้น  

1.2 จัดเก็บ  และรักษาข้อมูลสถิติ  เอกสาร  หลักฐาน  หนังสือราชการ  ระเบียบ  และค าสั่ง
ต่าง ๆ ของหน่วยงานตามท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้มีข้อมูลที่สะดวกต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานทาง
ราชการ  

1.3 ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร 
ส าหรับการประชุม เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร  

1.4 จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอ่ืนๆ เพ่ือให้
การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  

1.5 ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนด  

1.6 ประสานและจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี  เพ่ือให้งานด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

1.7 ชว่ยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บริหาร ของ
หน่วยงาน เพ่ือการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป  

2. ด้านการวางแผน  
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ

โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
3. ด้านการประสานงาน  
3.1 ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ตามท่ีก าหนด  
3.2 ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  
4. ด้านการบริการ  
ตอบปัญหา ชี้แจง และให้ค าแนะน าเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่

หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ในงานที่
รับผิดชอบ  
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ทุกสาขาที่ ก.จ., ก.ท.  

หรือ ก.อบต. รับรอง   
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการ

วางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง  

1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชา
การวางแผน  การบริหาร  การบริหารธุรกิจ  สังคมศาสตร์  รัฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์  วิจัย  หรือในทางหรือ
สาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง   
   
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 
  ๑. ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
      ๑.๓ ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      ระดับ ๑ 
      ๑.๔ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้      ระดับ ๑ 
      ๑.๕ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร     ระดับ ๑ 
      ๑.๖ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ 1 
       1.7 ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ   ระดับ 1  
       1.8 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล      ระดับ 1   
  ๒. ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล       ระดับ ๑ 
      ๒.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์       ระดับ ๑ 
      ๒.๓ ทักษะการประสานงาน       ระดับ ๑ 
      ๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ ๑ 
      ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้   ระดับ ๑ 
      ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ ๑ 
      ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ ๑ 
  ๓. สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง ประกอบด้วย 
      ๓.๑ สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 
   ๓.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์       ระดับ 1 
   ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม    ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน     ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ      ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๕ การท างานเป็นทีม      ระดับ ๑ 
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      ๓.๒ สมรรถนะประจ าสายงาน 
   ๓.๒.๑ การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก   ระดับ ๑ 
   3.2.2 การคิดวิเคราะห์        ระดับ 1  
    3.2.3 การสั่งสมความรู้และความเชียวชาญในสายอาชีพ   ระดับ 1  
    3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน    ระดับ 1  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงาน 
จากต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา  อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร 
******************* 

๑. ชื่อ     สกุล       

๒. เพศ (     ) ชาย  (     ) หญิง 

๓. วัน  เดือน  ปีเกิด                    อายุปัจจุบัน  ปี  วันเกษียณอายุราชการ   

๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง       ระดับ    

ประเภทต าแหน่ง         (     ) บริหารระดับสูง        (      ) บริหารระดับกลาง 
   (     ) วิชาชีพเฉพาะ            (      ) เชี่ยวชาญเฉพาะ   
   (     ) ทั่วไป 
เงินเดือน  บาท เงินประจ าต าแหน่ง   บาท งาน    
กอง/ฝ่าย    เทศบาล/อปท.อื่น      
อ าเภอ    จังหวัด    โทรศัพท์    
โทรสาร     e-mail        

๕. สถานที่ติดต่อ 
ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้สะดวก 
บ้านเลขท่ี       หมู่ที ่        ถนน                  ต าบล     อ าเภอ    
จังหวัด        รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์  โทรสาร    

๖. สถานภาพครอบครัว 
(   ) โสด    (   ) สมรส    (  ) อ่ืน ๆ   
ชื่อคู่สมรส   สกุล    อาชีพ     
ข้อมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
(   ) ไม่มีบุตร/ธิดา     (   ) มีบุตร/ธิดา จ านวน         คน   (ชาย  คน หญิง คน) 

๗. ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) 
เป็นโรคเหล่านี้

หรือไม่ 
ความดันโลหิต

สูง 
หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

 
 
 
 

/๘. ประวัติ... 

 

ติดรูปถ่าย 
ขนาด ๑ น้ิว 

(ผนวก ข.) 
 

เลขประจ ำตัวสอบ ........... 



- ๒ - 
๘. ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปีที่ส าเร็จ การได้ทุน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี      
ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      
การศึกษาระดับอื่น ๆ      

๙. ประวัติรับราชการ 
วันบรรจุเข้ารับราชการ   ต าแหน่ง     ระดับ   
ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม    ปี    เดือน 

๑๐. การฝึกอบรมหลักสูตรส าคัญ ๆ 
หลักสูตรที่ฝึกอบรม 

ชื่อหลักสูตร/ 
การอบรมอ่ืน ๆ 

หน่วยงานที่จัด สถานที่อบรม ช่วงระยะเวลา ทุนการอบรม 

 
 
 
 

    

๑๑. การดูงานที่ส าคัญ ๆ 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหว่างวันที่ ทุนการดูงาน หมายเหตุ 
 
 
 

    

๑๒. การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงานพิเศษ ระยะเวลา ผลส าเร็จ 

 

 

   

๑๓. ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
 ภาษาอังกฤษ           
 คอมพิวเตอร์           
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)          

     /๑๔. เหรียญ 



- ๓ - 
๑๔. เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ 
             
             
             

๑๕. ประวัติผลงานด้านการบริหาร วิชาการ หรืออ่ืน ๆ ที่ได้รับยกย่อง 
วันที ่ รางวัล/เกียรติคุณที่ได้รับยกย่อง ผลงาน สถานที่/ผู้มอบเกียรติคุณ 

  
 

  

๑๖. คุณลักษณะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ ของผู้สมัครที่เห็นว่าเด่นและเก่ียวข้องกับงาน 
             
            
             
 
 
     (ลงชื่อ)     ผู้สมัคร 
              (                          ) 
    ยื่นใบสมัครวันที่  เดือน   พ.ศ.    
 
 
 
 
 
............................................................................................................................. ............................................ 
 

การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

เอกสารการสมัครสอบ 
    ครบถ้วน         ไม่ครบถ้วน 

เนื่องจาก     
      
       
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจเอกสาร 
              /     /       .       

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 
         ตรงตามประกาศ          ไม่ตรงตามประกาศ 

เนื่องจาก     
      
       
 
ลงชื่อ    ผู้ตรวจคุณสมบัติ 

                    /  /           .       



(ผนวก ค) 

หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนต าแหน่งประเภททั่วไปให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

 
เขียนที่      

วันที่       เดือน                 พ.ศ.  

เรียน  ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ       
ต าแหน่ง      สังกัด       
อ าเภอ      จังหวัด       ซึ่งเป็น
ผู้บังคับบัญชาของ  นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ        
ต าแหน่ง             ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืนๆ 
     สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่งประเภททั่วไป  
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ในต าแหน่ง                     
ตามประกาศเทศบาลต าบล                   เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลต าแหน่ง
ประเภททั่วไป  เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  และหากเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ  ข้าพเจ้า
ยินยอมให้  โอน/ย้าย  ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับการประเมิน(ส าหรับผู้รับการประเมินกรอก) 
 
๑. ชื่อ และนามสกุลของผู้รับการประเมิน                                                                                    . 
๒. วุฒิการศึกษา                               สาขาวิชา                             ระดับการศึกษา                       . 
    สถานศึกษา                                                                  จบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.                    . 
๓. เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่          เดือน                    พ.ศ.             ต าแหน่ง                           . 
๔. ได้ปฏิบัติราชการเก่ียวกับงานที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในต่างสายงานหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี  ดังนี้ (เฉพาะสายผู้บริหาร) 
    ๔.๑                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๒                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
    ๔.๓                                                                                   รวม              ปี               เดือน 
๕. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง                                            ระดับ               ขั้น                             บาท      
กอง                                                   เมื่อวันที่              เดือน                            พ.ศ.             . 
๖. ประวัติการถูกด าเนินการทางวินัย(ถ้ามี) 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
                                                                                                                                     . 
 
๗. ผู้รับการประเมินรับรองว่าข้อมูลข้างต้นถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ)                                    ผู้รับการประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ต าแหน่ง                                         . 

วันที่              เดือน                                พ.ศ.               . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผนวก ง.) 



- ๒ - 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

คุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งสายงานใหม่ 
๑.  ความประพฤติ  พิจารณาจากพฤติกรรม เช่น 

- การรักษาวินัย 
- ประวัติส่วนตัว  ความประพฤติส่วนตัว 
- ประวัติการท างาน  และพฤติการณ์อ่ืน 
- การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน  และข้อบังคับของทางราชการ 
- การปฏิบัติงานอยู่ในกรอบของข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
 

 
      ๑๐ 

 

๒.  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความตั้งใจในการท างานที่ได้รับมอบหมายหรืองานที่เก่ียวข้องอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
- ไม่ละเลยต่องานยอมรับผลงานของตนเองด้านความส าเร็จและความ

ผิดพลาด  ไม่ปัดความรับผิดชอบ 
- พัฒนาและปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 
- ตั้งใจแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
- จริงใจที่จะปรับปรุงตนเองได้ดีขึ้น 

 

๑๐  

๓.  ความอุตสาหะ  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีความมานะอดทน  เอาใจใส่หน้าที่การงาน 
- กระตือรือร้น  อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ 
- มีความขยันหมั่นเพียร  ไม่เฉื่อยชา 
- ไม่ย่อท้อ  สนใจแก้ไขงานที่ยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ 
- ตั้งเป้าหมายให้งานส าเร็จด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 

๑๐  

๔.  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
- ท างานร่วมกับเพ่ือร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
- ยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมงานทุกระดับ 
- เป็นที่ยอมรับนับถือและรักใคร่ของผู้ร่วมงาน 

 

๑๐  

 
 
 
 



- ๓ - 

ตอนที ่๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความรู้ความช านาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
- งานมีความถูกต้องรวดเร็วเรียบร้อย 
- มีการพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวหน้าทันสมัยอยู่เสมอ 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
 

๑๐  

๖.  ความละเอียดถี่ถ้วนและรอบคอบ  พิจารณาจากพฤติกรรมเช่น 
- มีความละเอียดไม่มีข้อผิดพลาด 
- ไม่เลินเล่อหรือประมาทในการท างาน 
- ไม่มองข้ามในเรื่องเล็กน้อย 
- มีความแม่นย าถูกต้องในระเบียงแบบแผนและรูปแบบ 

 

๑๐  

๗.  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ๆ  

มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  การปรับปรุงงาน 
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
- ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยากหรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

 

๑๐  

๘.  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
- ทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานในหน้าที่ 
- แรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการท างาน 
- ความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน 
- แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายโครงการ  

หรือแผนงานที่รับผิดชอบ 
 

๑๐  

๙.  ความเป็นผู้น า  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- ความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  การวางแผน การ

มอบหมายงาน  การให้ค าแนะน าและพัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

- ความคิดลึกซึ้งกว้างขวางรอบคอบและยุติธรรม ฯลฯ 
 

๑๐  

 
 
 



- ๔ - 

ตอนที่ ๒  การประเมินบุคคล (ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด) ระดับการประเมิน 
การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑๐.  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา  พิจารณาจากพฤติกรรม  เช่น 
- การวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
- ความหนักแน่นมั่นคงในอารมณ์ 
- ความเชื่อมั่นในตนเองตลอดจนกิริยาท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสมงาน 
 

๑๐  

รวม 
๑๐๐  

 
ตอนที่ ๓  สรุปผลการประเมิน 
การประเมินคุณลักษณะเฉพาะบุคคล 
(      )  ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐) 
(      )  ไม่ผ่านการประเมิน  (ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ ๖๐) 
      (ระบุเหตุผล)                                                                                                                        . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
                                                                                                                                             . 
สรุปผลการประเมิน 
    (      )  สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากผ่านการประเมิน 
    (      )  ไม่สมควรแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงานใหม่ได้  เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน 
 
 
                                          (ลงชื่อ)                                    ผู้ประเมิน 
                                                  (                                   ) 
                                        ต าแหน่ง                                         . 

วันที่              เดือน                                พ.ศ.           .               
 
หมายเหตุ  :  ผู้ประเมินคือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
                 ผู้บังคับบัญชาได้แก่นายกเทศมนตรีหรือผู้ที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ต าแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

  

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
(6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
(7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(9) เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 

(1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม(เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย) 
(4) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการและด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
พ.ศ.2555 
(5) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
(6) ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เช่น การส ารวจตรวจตราเพ่ือป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทุกภัย วาตภัย 
และภัยอื่น ๆ การฟ้ืนฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
(7) ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 
 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ๑๐๐  คะแนน   

- ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และน าผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

หมายเหตุ  :  ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผนวก จ.) 



เนื้อหาวิชาการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ 

ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
(5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
(6) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
(7) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
(8) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(9) เหตุการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
 

(1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 
(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(5) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(6) ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาทองถิ่น (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย) 
(7) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคาร
สถานที่ การจัดระบบงาน 
(8) ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีและงานราชพิธี  
(9) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
 

 
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  ๑๐๐  คะแนน   

- ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์และน าผลการประเมินของผู้บังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย 
 

หมายเหตุ  :  ผู้สอบคัดเลือกได้ ต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 
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