
 

ประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ 

 เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ 
------------------------------------------------- 

             ด้วยเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการสอบคัดเลือกส าหรับ
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน          
ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ของเทศบาลต าบลหน้าสตน อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

             จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘๑, ๘๓ - 89 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  25  
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2558 ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒  ให้ด ารงต าแหน่งต่าง       
สายงาน ในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  ดังนี้ 

  ๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
                   ๑.๑  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ระดับ   ๓ - ๕ จ านวน    ๑   อัตรา 
                   ๑.๒  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน                           ระดับ  ๓ - ๕    จ านวน    ๑   อัตรา 

   ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  
               ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  ในวันรับสมัครสอบคัดเลือก 
                    ๒.๑  ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ระดับ   ๓ - ๕ 
            ๑)  เป็นพนักงานเทศบาลและปัจจุบันด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น 
                                จากระดับ  ๑  หรือระดับ  ๒ 
            ๒)  ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  ๑๕,๐๖๐  บาท 
             ๓)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.ท.ก าหนด  
                               (เอกสารหมายเลข ๑ แนบท้ายประกาศ) 
                   ๒.๒  ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน    ระดับ   ๓ - ๕ 
            ๑)  เป็นพนักงานเทศบาลและปัจจุบันด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น 
                                จากระดับ  ๑  หรือระดับ  ๒ 
            ๒)  ได้รับอัตราเงินเดือนไม่ต่ ากว่าขั้น  ๑๕,๐๖๐  บาท 
             ๓)  มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่  ก.ท.ก าหนด  
                                (เอกสารหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศ) 

             ๓.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องย่ืนในวันสมัคร 
                   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบ ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน ซ่ึงผู้สมัครได้รับรองส าเนา
ถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับไว้ในเอกสารทุกฉบับดังต่อไปนี้ 

๑) ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด (เอกสารหมายเลข ๓ แนบท้าย
ประกาศ)  จ านวน  ๑  ชุด 
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  ๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓) ส าเนาทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล  จ านวน  ๑  ชุด 
  ๔) หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 
(เอกสารหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศ)  จ านวน  ๑  ชุด  

๕) ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงตาม   
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก จ านวน  ๑ ชุด   
  ๖) รูปถ่ายชุดข้าราชการไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๓  รูป                 
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน โดยเขียนชื่อตัว-ชื่อสกุล หลังรูปถ่ายด้วยตนเอง   

๗) ใบรับรองแพทย์  (ซ่ึงออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน)  
  ๘) แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน  ๑  ชุด           
(เอกสารหมายเลข ๕ แนบท้ายประกาศ) 
  ๙) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น  ส าเนาทะเบียนสมรส  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล  
                     ส าหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือก ต้องตรวจสอบและรับรองตนเอง
ว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครบถ้วน ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏ
ว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการด าเนินการสอบ จะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งใด ๆ 

             ๔.  การสมัครสอบและสถานท่ีรับสมัคร 
        เทศบาลต าบลหน้าสตน จะรับสมัครสอบคัดเลือก ต้ังแต่วันท่ี  ๑๐ - ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 

ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)  โดยผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วยตนเอง  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน 
อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

            ๕.  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
        ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ  ๒๐๐  บาท   

             ๖.  เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
                   หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น  ๓ ภาค โดยมีคะแนนรวม  ๓๐๐ คะแนน  
ประกอบด้วย 

         ๖.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
               ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเก่ียวกับการปกครองบังคับบัญชา         

การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษา แนะน าในการปฏิบั ติงาน การติดต่อประสานงาน 
กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับทั่วๆ ไปที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน และความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการ
ปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอ่ืนๆ ที่จ า เป็นส าหรับต าแหน่งตามที่
ระบุไว้ ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ทั้งนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย หรือ อัตนัย) (เอกสารหมายเลข ๖ 
แนบท้ายประกาศ) 

          ๖.๒   ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
                ทดสอบความรู้ความเข้าใจ   หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในต าแหน่งหน้าที่โดยเฉพาะ        

โดยวิธีการสอบข้อเขียน  (แบบปรนัย หรือ อัตนัย) (เอกสารหมายเลข ๖ แนบท้ายประกาศ) 
/6.3 ภาคความเหมาะสม... 
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         ๖.๓  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
                ทดสอบโดยวิธีประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งในด้านต่าง ๆ         

โดยวิธีการสัมภาษณ์  

             ๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
        ผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  

             ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
                   ๘.๑  เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี  ๕ 
ตุลาคม  ๒๕๕๘  โดยปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซต์ www.nasaton.go.th 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๘ ๙๓๑๑   ในวันเวลาราชการ  

        ๘.๒  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับ
การสอบ ในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยปิดประกาศไว้  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซต์ 
www.nasaton.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๘ ๙๓๑๑  ในวันเวลาราชการ 

        ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติ 
ไม่ตรงตามที่ก าหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้าสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการ
สอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และหากพบว่าเป็นการแสดงเจตนาหรือ
จงใจทุจริตจะรายงานผู้บังคับบัญชาหรือต้นสังกัดของผู้นั้นเพ่ือให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยต่อไป  

             ๙.  การแต่งกายส าหรับผู้เข้าสอบคัดเลือก 
                   ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ  โดยให้น าบัตรประจ าตัวพนักงานเทศบาลและ   
บัตรประจ าตัวผู้สมัครสอบไปแสดงตัวในวันสอบคัดเลือกด้วย 

              ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
            เทศบาลต าบลหน้าสตน  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ภายในวันที่  ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๘  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหน้าสตน และทางเว็บไซต์ www.nasaton.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๘ ๙๓๑๑   ในวันเวลาราชการ 

             ๑๑.  การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
                      เทศบาลต าบลหน้าสตน จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยเรียงล าดับที่ จากผู้สอบได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสม
กับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สู งกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า  

        ทัง้นี้ จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จ านวนไม่เกิน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ ล าดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเม่ือได้มีการ
บรรจุแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ตามจ านวนอัตราว่างที่จะแต่งต้ังแล้ว  บัญชีส ารองให้ยกเลิก 

 
/กรณีมีข้อสงสัย... 
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        กรณีมีข้อสงสัย ให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นที่สุด 

             ๑๒.  กรณีการทุจริต 
                     ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการ
สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะรายงานให้เทศบาลต าบลหน้าสตนทราบ  เพ่ือพิจารณาว่าจะ
สมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมดหรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไป
ในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร  ถา้หากเทศบาลต าบลหน้าสตน ได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว  
ก็จะด าเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่  ส าหรับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มี
สิทธิเข้าสอบอีกต่อไป 

             ๑๓.  การแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ 
                     เทศบาลต าบลหน้าสตน จะแต่งต้ังผู้สอบคัดเลือกได้ให้ด ารงต าแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ตามล าดับ
ที่ในประกาศผลการสอบคัดเลือก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช) 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (นายประดับ  แก้วพลับ) 
        นายกเทศมนตรีต าบลหน้าสตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๑) 

 
บัญชีรายชื่อต าแหน่งท่ีจะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันท่ี  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
………………………………………………………….. 

 
ชื่อต าแหน่ง    นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๓ 
 

ต าแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและ
บรรเทาภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ ที่ยากพอสมควรตามค าแนะน า แนวทาง คู่มือปฏิบัติงานที่มีอยู่บ้างแต่
ไม่ทั้งหมด ภายใต้การก ากับแนะน าหรือตรวจสอบงานบ้าง หรืออาจได้รับมอบหมายงานบางส่วนให้รับผิดชอบโดย
จะได้รับค าแนะน าเป็นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ระงับอัคคีภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วมิให้ลุกลาม
ออกไป ศึกษา ส ารวจ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ วิเคราะห์วิจัยวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้องกันและบรรเทา
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอ่ืนๆ พัฒนาระบบป้องกันสาธารณภัย ตรวจสอบสภา พอาคารที่ที่ มีความเสี่ยง 
ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม 
สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย หรือทางอ่ืนที่ 
ก.ท. ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ โดยต้องได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภายใน ๑ ปี นับต้ังแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ัง 

 

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

  ๑.  มีความรู้ในวิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๓.  มีความสามารถในการขับรถยนต์ โดยมีใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดที่ ๒  
  ๔.  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
                     ๖.  มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของต าแหน่ง 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๒) 

 
บัญชีรายชื่อต าแหน่งท่ีจะสอบคัดเลือกและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน  ลงวันท่ี  ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
………………………………………………………….. 

 
ชื่อต าแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน  ๓ 
 

ต าแหน่งประเภท   ท่ัวไป 
  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติงานขั้นต้นเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้ าที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงาน ด าเนินการและ
สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้น าท้องถิ่น เป็นผู้น าและเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการ
พัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น
ของตน ร่วมท างานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้ค าแนะน าและฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตาม
วิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน อ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น
ทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดท ารายงานต่างๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ. ก.ค. หรือ ก.ท. รับรอง หรือ  
 ๒. ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร 

                               

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการ 

๑. มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 ๒.  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๓.  มีความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งของประเทศไทย 
  ๔.  มีความความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  ๕.  มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
 
 
 
 



 
  (เอกสารหมายเลข ๓) 

 
 
 
 

 

 
 

 
ล าดับที่สมัคร............................. 

 
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒

เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓    
เทศบาลต าบลหน้าสตน  อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ต าแหน่ง.........................................................   
************************** 

 
๑.  ชื่อ  ……………….......................…………….………….……..สกุล……………………… .............…………………………….. 
 
๒.  เพศ          ชาย         หญิง 
 
๓.  วัน เดือน ปีเกิด……………......……………อายุปัจจุบัน………….ปี  วันเกษียณอายุราชการ…….............………… 
 
๔. ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง…………………....................….………………………….……………………ระดับ……………………. 

เงินเดือน…………………………..…บาท    งาน………......................…..……………………… ....……..……………... 
กอง/ฝ่าย…………………………….......…………ส่วน/ส านัก......................................................................…… 
เทศบาล……………………..........…………..อ าเภอ……………................………จังหวัด………............….………………. 
โทรศัพท์……………................….…. โทรสาร……......………….…… e-mail  …………………...................……… 

 
๕.  สถานท่ีติดต่อ 
 ที่อยู่ปัจจุบันสามารถติดต่อได้สะดวก 
 บ้านเลขที่………...……….หมู่ที่..................ซอย/ตรอก………….… .....……………ถนน…………………………….… 
 แขวง/ต าบล………….................……..เขต/อ าเภอ…………….......……………จังหวัด……………… ........…………. 
 รหัสไปรษณีย์………….................…..โทรศัพท์…………………………........…..โทรสาร…….........…………………. 
 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
   โสด   สมรส   อ่ืน ๆ 

ชื่อคู่สมรส………................................…………..สกุล………….......…..………….อาชีพ………………..…………….. 
ข้อมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 

ติดรูป 
ขนาด 
๑  นิ้ว   



  ไม่มีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จ านวน…......…….คน  (ชาย…….….คน  หญิง……..…คน) 
- ๒ - 

 
๗.  ประวัติสุขภาพ (พร้อมใบรับรองแพทย์ที่ออกไว้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เป็นโรคเหล่าน้ี
หรือไม่ 

โรคเรื้อน วัณโรคฯ เท้าช้าง ยาเสพติดฯ พิษสุราเรื้อรัง อ่ืน ๆ 

เป็น       
ไม่เป็น       

๘. วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (ระบุวุฒิท่ีได้รับทุกวุฒิ) 
วุฒิการศึกษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ 
ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การได้รับทุน 

ปริญญาตรี 
     

ปริญญาโท 
     

ปริญญาเอก 
     

การศึกษาระดับ
อ่ืนๆ  

     

๙.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเข้ารับราชการ………..........................…….…….ต าแหน่ง……………...………………..……….ระดับ………. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม……….............….ปี……........…...เดือน 

การด ารงต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ 
ท่ี ชื่อต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง รวมเวลาด ารงต าแหน่ง 
๑.    
๒.    
๑๐.  การฝึกอบรม  (หลักสูตรส าคัญฯ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

     
     
     
     

๑๑.  ดูงาน  (ท่ีส าคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 
    



    
-๓- 

๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
การปฏิบัติงานพิเศษ 

เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลส าเร็จ 
    
    

 
๑๓.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
 ภาษาอังกฤษ……………………………………......………………..………………………………… 
 คอมพิวเตอร์…………………………………………………....………………………………….…… 
 อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………….…………… 
 
๑๔.  ได้แนบหลักฐานต่างๆ ท่ีแนบมาพร้อมใบสมัคร 
            รูปถ่ายชุดข้าราชการ       จ านวน...................รูป 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     จ านวน......................ฉบับ 
   ส าเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล     จ านวน......................ชุด 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน......................ฉบับ 
   ส าเนาปริญญาบัตรและส าเนาผลการศึกษา    จ านวน.......................ชุด 
   หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัด อนุญาตให้สอบคัดเลือก  จ านวน.....................ฉบับ 
   ใบรับรองแพทย์ปริญญา ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามส าหรับ 
       พนักงานเทศบาล       จ านวน......................ฉบับ 
   แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  จ านวน......................ชุด 
   หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่ง   จ านวน......................ฉบับ 
   ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ..................................................................  จ านวน......................ฉบับ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ  หากตรวจสอบพบว่า
ข้าพเจ้าปิดบังข้อความหรือให้ข้อความที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการสอบ
คัดเลือก ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 
 
 

             ลงลายมือชื่อผู้สมัคร…………………………………….....…………… 

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

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

      วันที่...........เดือน................................ ..........พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
 



 
- ๔ - 

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หลักฐานครบถ้วน 
  หลักฐานไม่ครบคือ............................................... 
  ได้รับค่าธรรมเนียมในการสอบจ านวน................บาท 
      ไว้แล้วตามใบรับเงินเลขที่.......................................... 
       ลงวันที่................................................................... 
           
  ลงลายมือชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 

                 (..........................................) 
      วันที่...........เดือน..........................พ.ศ........... 

(   )  คุณสมบัติครบถ้วน 
(   )  คุณสมบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจาก............................... 
..........................................................................................
.................................................................................... 
                                
 
ลายมือชื่อ...........................................ประธานกรรมการ 

             (............................................) 
   วันที่.........เดือน........................พ.ศ............ 

 



 
(เอกสารหมายเลข ๔) 

 
หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑  และระดับ ๒  

เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ  ๓ 
ต าแหน่ง............................................................  

 
                                                                        เขียนที่   เทศบาล....................................................... 
                                                                        อ าเภอ...........................จังหวัด................................... 

                                วันที.่................เดือน......................................พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เรียน   ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ 

  ข้าพเจ้า................................................ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี.........................…………….………                
อ าเภอ...........................จังหวัด ……………………ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาล.....................................
ต าแหน่ง ..................................... ยินยอมให้...................................................สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกส าหรับ
พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงานใน
สายงานที่เริ่มต้นจาก ระดับ  ๓  ในต าแหน่ง.................................................ตามประกาศเทศบาลต าบลหน้าสตน 
อ าเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๘ หากได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้ายินยอมให้
โอน/ย้าย ไปด ารงต าแหน่งดังกล่าวได้ 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

       (ลงชื่อ) 
               (                                      ) 

               ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี.................……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข  ๕) 

 
แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

ในการสอบคัดเลือกส าหรับพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒   เพ่ือแต่งต้ัง
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานในสายงานท่ีเริ่มต้นจากระดับ ๓ 

ชื่อผู้รับการประเมิน.......................................................ต าแหน่ง.....................................ระดับ.......... 
เทศบาล........................................อ าเภอ..............................จังหวัด................................... 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได้รับ 
หมายเหตุ 

หมวด  ๑ องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงาน (๔๐ คะแนน)    
๑.๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๐   

ก. พิจารณาจากการศึกษา  ความรู้  ประสบการณ์  ความช านาญ  
ความรอบรู้ในงานที่จะปฏิบัติและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ต าแหน่งรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฯลฯ 

   

ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยค านึงถึงความถูกต้อง ความครบถ้วนสมบูรณ์และ
งานเสร็จทันเวลา  ทั้งนี้รวมถึง  ความสามารถในการแก้ปัญหา
เชาว์ปัญญา และความถนัดเฉพาะงาน ฯลฯ 

   

๑.๒ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ๒๐   
 พิจารณาจากความต้ังใจ  ความเต็มใจ และความมุ่งม่ันที่จะท างาน

ที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จและเป็นผลดีแก่ทางราชการไม่ละเลย
ต่องาน 

   

หมวด ๒  ความประพฤติ  (๒๐  คะแนน) ๒๐   
 พิจารณาจากอุปนิสัย  การรักษาวินัย  พฤติกรรมและประวัติการ

ท างาน  รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม  การปฏิบัติตามนโยบาย
และแบบแผนของราชการ 

   

หมวด  ๓  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง  (๔๐  คะแนน)    
๓.๑ ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ๘   

 พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง  
เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการท างาน  
การปรับปรุงงาน  ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างานยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็น
ผลดี ฯลฯ 
 

   

 
 
 



 
- ๒ - 

 

องค์ประกอบท่ีใช้พิจารณาในการประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได้รับ 
หมายเหตุ 

๓.๒ ทัศนคติและแรงจูงใจ ๘   
 พิจารณาจากทัศนคติที่ดีต่อประชาชน  ระบบราชการและงานใน

หน้าที่  แรงจูงใจ และความกระตือรือร้นในการท างาน  ความ
จงรักภักดีต่อหน่วยงาน  แนวความคิด  ความเชื่อและอุดมการณ์ที่
สอดคล้องกับนโยบาย  โครงการหรือแผนงานที่รับผิดชอบ ฯลฯ 

   

๓.๓ ความเป็นผู้น า 
พิจารณาจากความสามารถในการมองการณ์ไกล  การตัดสินใจ  
การวางแผน  การมอบหมายงาน  การให้ค าแนะน า และการ
พัฒนา  การควบคุมงาน  ความใจกว้าง  รอบคอบยุติธรรม ฯลฯ 

๘   

๓.๔ ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ๘   
 พิจารณาจากการวางตนได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  ความ

หนักแน่นม่ันคงในอารมณ์  ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยา
ท่าทางและท่วงทีวาจาที่เหมาะสม ฯลฯ 

   

๓.๕ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ 
พิจารณาจากความสามารถส่วนบุคคลที่จะเข้าได้กับสถานการณ์
สังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับผู้อ่ืน ๆ ฯลฯ 

๘   

รวม ๑๐๐   
 
 

        ผูร้ับการประเมิน................................................................... 
                  (...........................................................) 

          วันที่............เดือน……………………….พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ความเห็นของหัวหน้าส่วน/ผู้อ านวยการกอง 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. ......... 
 

        ผู้ประเมิน................................................................... 
        ผู้ประเมิน................................................................... 

                  (...........................................................) 
       วันที่................เดือน……………………….พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



 
- ๓ - 

 
 
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับ 
............................................................................................................................. .............................................. ......... 
...................................................................................................................................................... .............................. 
 
 

        ผู้ประเมิน.................................................................. 
                 (.............................................) 

                ต าแหน่ง ปลัดเทศบาล.......................……………… 
      วันที่................เดือน……………………….พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ความเห็นของนายกเทศมนตรี 
.............................................................. ............................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

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

             ต าแหน่ง นายกเทศมนตรี..........................………….. 
     วันที่................เดือน……………………….พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ค าชี้แจงเก่ียวกับการประเมินบุคคลเพ่ือประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 

๑. ผู้ประเมิน  ได้แก่  ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้รับการประเมิน  ดังนี้ 
๑.๑  ผู้ประเมิน  ได้แก่  หัวหน้ากอง/หัวหน้าฝ่าย  ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร 
๑.๒  ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามล าดับ ได้แก่  ปลัดหรือรองปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี 

      ๒. องค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาประเมินแบ่งออกเป็น  ๓ หมวด  แต่ละหมวดจะแยกเป็น 
          องค์ประกอบย่อยซ่ึงแต่ละองค์ประกอบจะก าหนดคะแนนเต็มไว้ในช่องคะแนนเต็ม 
      ๓.  ให้ผู้ประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผู้รับสมัครประเมินในแต่ละองค์ประกอบและให้คะแนน 
          ส าหรับองค์ประกอบนั้น ๆ ในช่องคะแนนที่ได้รับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะต้องเป็นเลขจ านวนเต็ม 
      ๔. เม่ือให้คะแนนทุกองค์ประกอบแล้ว  ให้รวมคะแนนที่ได้รับทั้งหมดในช่องรวมของแบบประเมิน 
          แล้วลงนามผู้ประเมิน  เสนอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามล าดับให้ความเห็น 
      ๕. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ต้องได้รับคะแนนในการประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับ 
          ต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐      
 
 
 



 
(เอกสารหมายเลข ๖) 

 
หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒  

เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 

ต าแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ๓ – ๕ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย  

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๓.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบัน 
๔.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๘.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบัน 
๑๑. นโยบายรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

               โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานในหน้าที่และ กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใชใ้นการปฏิบัตงิานในหน้าที่ ดังน้ี 

  ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
                ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
                    แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ 
                    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

  ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
      ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๕. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

             ๖. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๗. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ๘. พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๙. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๑๐. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๑๑. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 



 
-๒- 

หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒  
เพ่ือแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งต่างสายงาน 

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ลงวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๘) 
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน ระดับ ๓ – ๕ 

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

ให้ทดสอบความรู้ความสามารถที่ต้องการ  ตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  ประกอบด้วย  
๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๒.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๓.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบัน 
๔.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
     ๒๕๔๒ 
๕.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๘.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๙.  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑๐.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจุบัน 
๑๑. นโยบายรัฐบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ กฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังน้ี  

  ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
                ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และ 
                    แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
      ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ 
                    ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

  ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
      ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

                ๕. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุขององค์กรปกครองส่วน 
                    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ 
                ๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง  
                    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ 
                ๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่  
                    พ.ศ.๒๕๔๘ 

     ๘.  ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     ๙.  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  ๑๐. ความรู้เกี่ยวกับงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 


