
 

 

 

  

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

จากตําแหนงประเภททั่วไป เปน ตําแหนงประเภทวิชาการ  
ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

----------------------------------------- 
 

 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี มีความประสงครับสมัคร
สอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากตําแหนงประเภททั่วไป เปนตําแหนงประเภท
วิชาการ ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักปลัด องคการบริหารสวน
ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จํานวน ๑ อัตรา 
 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงานสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ และมติ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรี ในการประชุมครั้งที่ 12/๒๕63 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม  ๒๕63 
ประกอบกับมติคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากตําแหนงประเภท
ทั่วไป เปนตําแหนงประเภทวิชาการในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ ในการ
ประชุมครั้งที ่1/๒๕64 เมื่อวันที ่8 กุมภาพันธ ๒๕64 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้ 

 ๑. ตําแหนงทีร่ับสมัครสอบคัดเลือก 
  - ตํ าแหน ง  นั กป อ งกันและบรร เทาสาธารณภั ย  ระดับปฏิบั ติ ก าร  เลขที่ ตํ า แหน ง                      
50-3-0๑- 3๘๑๐-001  จํานวน 1 อัตรา  

 ๒. หนาที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและความรู
ความสามารถที่ตองการ 
  - หนาที่รับผิดชอบของตําแหนงและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับปฏิบัติการ (ภาคผนวก ก. แนบทายประกาศ) 

 ๓. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

  ๓.๑ เปนพนักงานสวนตําบล และเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัคร (ภาคผนวก ก.) โดย
ผูสมัครจะตองเปนผูตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของตนเอง หากเปนผูสอบคัดเลือกไดและภายหลังพบวาขาด
คุณสมบัตใิหตัดสิทธิในการข้ึนบัญชีผูสอบคัดเลือกได 
   ๓.๒ มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้งตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง  
  ๓.๓ ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานเริ่มตนจากระดับ ๑ หรือสายงานเริ่มตนจาก
ระดับ ๒ และตําแหนงประเภททั่วไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอยกวา ๒ ป 
 ๓.๔ ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาอัตราเงินเดือนที่ใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานสวน
ตําบล ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับปฏิบัติการ (ขั้น ๑๕,๐๖๐ บาท) 

/สําหรับ... 

-สําเนาคูฉบับ- 
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สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรไมสามารถสมัครสอบหรือเขารับสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมาบรรจุและ

แตงตั้งเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ ทั้งนี้ เปนไปตามนัยหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี 
ฝายบริหาร ที่ นว ๘๖/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๐๑ และความตามในมาตรา ๕ ของคําสั่งมหาเถร
สมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ 

 ๔. การสมัครสอบคัดเลือก 
  ผูที่ประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองพรอมดวยเอกสารตาง ๆ ซึ่งผูสมัคร
ไดลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ กําหนดตาม ขอ ๕ ตอเจาหนาที ่
รับสมัครสอบ ตั้งแตวันที ่8  - 23 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
ธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

 ๕. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
  ๕.๑ ใบสมัครตามแบบที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯกําหนด (เอกสารหมายเลข ๑                  
ทายประกาศ) พรอมติดรูปถายสวมเครื่องแบบขาราชการ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว 
ถายไวไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๒ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง (เอกสารหมายเลข ๒                 
ทายประกาศ) จํานวน ๑ ชุด 
  ๕.๓ หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ตนสังกัด
อยูซึ่งไดอนุญาตใหมาสมัครเขารับการสอบคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๓ ทายประกาศ) 
  ๕.๔ รูปถายขาราชการหนาตรงไมสวมหมวกขนาด ๑ นิ้ว ๓ รูป (ถายไวไมเกิน ๖ เดือน) 
  ๕.๕ สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานสวนตําบล จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๖ สําเนาทะเบียนประวัติพนักงานสวนตําบล ที่รับรองสําเนาโดยหนวยงานการเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล  ๑ ชุด 
  ๕.๗ สําเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งเปนวุฒิที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่
สมัครเขารับการคัดเลือก จํานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายใน
วันปดรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๕.๘ ใบรับรองแพทยซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน จากแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทยสภา และแสดงวาไมเปนโรคตองหาม ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) 
กําหนด จํานวน ๑ ชุด  
  ๕.๙ สําเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เปนตน จํานวน  ๑  ฉบับ  
  สําหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวาผูสมัครสอบ
คัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกลาวไมครบถวน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใด ๆ 

 ๖. คาธรรมเนียมการสมัครเขารับการสอบคัดเลือก 
  ผูสมัครเขารับการสอบคัดเลือกฯ จะตองชําระคาธรรมเนียมการสมัครสอบ จํานวน ๒๐๐.- บาท                    
(สองรอยบาทถวน) ตองชําระในวันสมัครเทานั้น 

                     
 

                      /7.ประกาศ...  



-๓- 
 

  ๗. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก 
   ๗.๑ องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก         
ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ภายในวันศุกรที่           
26 มีนาคม 2564 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
  ๗.๒ องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก
ความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) ภายในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
   ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใด               
มีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ผูนั้นมิใหเขารับการสอบ
คัดเลือกหรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผูไดรับการสอบ
คัดเลือก และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาใหมีการดําเนินการทางวินัยแกผูนั้น 

  ๘. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ดําเนินการสอบคัดเลือก 
  ๘.๑ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถทั่วไป  (ภาค ก) 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑1.๐๐ น. และความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑5.๐๐ น.                  
ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
   ๘.๒ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค 
สัมภาษณ) ในวันศุกรที ่23 เมษายน  2564 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ หองประชุมองคการบริหารสวน
ตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 ๙. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
   ผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกจะตองแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ และใหนําบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ  และบัตรประจําตัวผูสมัครสอบไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย 
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเอกสารปรากฏ  (เอกสารหมายเลข ๔ แนบทายประกาศ) 

 ๑๐. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก แบงออกเปน ๓ ภาค โดยมีคะแนน รวม ๓๐๐ คะแนน   

รายละเอียด ดังนี้ 
  ๑) ภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  
                            ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ
ทั่วๆ ไปที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และหลักวิชาการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน นโยบายและแผนงานดานตางๆ 
ของสวนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง                
โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย 100 ขอ) ดังนี้ 
 (1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
 (2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพ่ิมเติม     
 (3) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม  
   (4)  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2542  
 (5) พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ.2546  
 (6) พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  
                           (7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
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 (8) พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ 
 (9) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539  
 (10) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 (11) ทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาและการวิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 
 (12)  ทดสอบความรูเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองในปจจุบันอื่น  ๆที่จําเปนสําหรับตําแหนง  

 ๒) ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
                            โดยจะทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยวิธีการสอบขอเขียน (แบบปรนัย 100 ขอ) ในเรื่องดังตอไปนี้    
  (1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และ ที่แกไขเพิ่มเติม  
 (2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม  
 (3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย)  
 (4) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  
 (5) ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม   
 (6) ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการ  และปฏิบัติการเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
เชน การสํารวจตรวจตราเพื่อปองกันและระงับอัคคีภัยการปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัยและ 
ภัยอื่นๆ การฟนฟูและบรรเทาทุกขผูประสบภัย เปนตน  
 (7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยกิจการอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 (8) ความรูที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตําแหนงที่สมัครสอบ 

 ๓) ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
        ทดสอบโดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที่คณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบล ตามแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง ทดสอบความรูเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ โดยพิจารณาความรอบรู และความคิดเห็น ดวยวิธีสอบ
สัมภาษณเก่ียวกับงานในตําแหนงในเรื่องตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับความรูความสามารถและความเหมาะสม
กับตําแหนงของผูสมัคร  
       ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ตามเกณฑการตัดสินกอน จึงจะมีสิทธิเขาสอบในภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค สอบสัมภาษณ) 

 ๑๑. เกณฑการตัดสิน 
    การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการสอบคัดเลือก ผูเขารับการสอบคัดเลือกจะตองไดคะแนนจาก 
การสอบในแตละภาค ไมต่ํากวารอยละ ๖๐  

 ๑๒. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
     ๑๒.๑ ประกาศผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู
ความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 พรอมประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับ
การสอบคัดเลือกความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สัมภาษณ) ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
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       ๑๒.๒ องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในศุกรที่         
7 พฤษภาคม 2564 หลังจากดําเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สอบสัมภาษณ) เสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี    

๑๓. การขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
    การขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกจะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลําดับ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากันใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา    
เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช
เฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปมากกวา เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาได
คะแนนภาคความรูความสามารถทั่วไปเทากัน ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา   

 ๑๔. การบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือก 
   องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน จะประกาศขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จํานวน              
๒ เทา ของอัตราวางตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก และจะเรียกรายงานตัวผูสอบคัดเลือกไดลําดับที่ ๑ 
ภายใน ๓๐ วัน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดราชบุรีกอน และเมื่อไดมี
การบรรจุแตงตั้งผูสอบคัดเลือกไดตามจํานวนอัตราวางที่จะแตงตั้งแลว บัญชีสํารองใหยกเลิก   

ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได ณ ที่ทําองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โทรศัพท 0-3223-4994 ตอ 11 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 9  เดือน  กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(นายสกล  เกศปญญาพงศ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารภาคผนวก ก. 
 
 
ชื่อตําแหนง    นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ตําแหนงประเภท                       วิชาการ 
ระดับตําแหนง    ระดับ ปฏิบัติการ 

หนาที่และความรับผิดชอบหลัก  

 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการ 
ทํางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ 
ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้  

  1.  ดานการปฏิบัติการ  
 1.1 วางแผนดําเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 1.2 ดําเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่รองขอ

กูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว และเกิดความเสียหายนอยที่สุด 
 1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เพื่อปองกันอัคคีภัยและ          
ภัยพิบัติอ่ืนๆ ที่จะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนที่เพื่อดําเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ  

 1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตางๆ เพื่อใหอยูใน
สภาพพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทุกโอกาส  

 1.5 สํารวจแหลงน้ําเสนทางจราจร แหลงชุมชนตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการปองกันและ
ระบบอัคคีภัย  

 1.6 ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัยในเหตุการณหรือสถานการณ           
ที่รุนแรง เพื่อสรุปหาสาเหตุ และจัดทํารายงาน  

 1.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัยงานดานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อ
กําหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบายตางๆ ในการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติอ่ืนๆ  

 2.  ดานการวางแผน  
 2.1 วางแผนการดําเนินการ จัดทําแผนแมบท เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 2.2 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงาน หรือ

สวนราชการ หรือโครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  

 3.  ดานการประสานงาน  
 3.1 ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือสวนราชการ 

เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว  
 3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

 4.  ดานการบริการ ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงานหรือสวน
ราชการ หรือเอกชนตางๆ  
 
 



  
-๒- 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๑. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย    
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
  ๒. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย   
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 
  ๓. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย    
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได 

ความรูความสามารถที่ตองการ 

  ๑. ความรูที่จําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
       ๑.๑ ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  ระดับ ๑ 
       ๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)   ระดับ ๑ 
       ๑.๓ ความรูเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
             ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว      ระดับ ๑ 
       ๑.๔ ความรูเรื่องการจัดการความรู      ระดับ ๑ 
       ๑.๕ ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร     ระดับ ๑ 
       ๑.๖ ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ     ระดับ ๑ 
       ๑.๗ ความรูทั่วไปเรื่องชุมชน       ระดับ ๑ 
       ๑.๘ ความรูเรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร   ระดับ ๑ 
       ๑.๙ ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล     ระดับ ๑ 
       ๑.๑๐ ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง     ระดับ ๑ 
       ๑.๑๑ ความรูเรื่องสื่อสารสาธารณะ      ระดับ ๑ 
  ๒. ทักษะท่ีจําเปนประจําสายงาน ประกอบดวย 
       ๒.๑ ทักษะการบริหารขอมูล       ระดับ ๑ 
       ๒.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร      ระดับ ๑ 
       ๒.๓ ทักษะการประสานงาน       ระดับ ๑ 
       ๒.๔ ทักษะการบริหารโครงการ      ระดับ ๑ 
       ๒.๕ ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอและถายทอดความรู   ระดับ ๑ 
       ๒.๖ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน     ระดับ ๑ 
       ๒.๗ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ      ระดับ ๑ 
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  ๓. สมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ประกอบดวย 
       ๓.๑ สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ 
   ๓.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์       ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม     ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน      ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๔ การบริการเปนเลิศ       ระดับ ๑ 
   ๓.๑.๕ การทํางานเปนทีม       ระดับ ๑ 
       ๓.๒ สมรรถนะประจําสายงาน 
   ๓.๒.๑ การควบคุม จัดการสถานการณอยางสรางสรรค   ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๒ การคิดวิเคราะห        ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๓ การมุงความปลอดภัยและระวังภัย     ระดับ ๑
   ๓.๒.๔ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ   ระดับ ๑ 
   ๓.๒.๕ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน   ระดับ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๑ 
เลขประจําตัวสอบ....................................... 
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
ใหดํารงตาํแหนงตางสายงานจากตําแหนงประเภทท่ัวไป เปน ตําแหนงประเภทวิชาการ  

ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ 
องคการบริหารสวนตําบลธรรมเสน อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

 
------------------------------------------------------------ 

 
 

๑.  ชื่อ.........................................................................สกุล......................................................................................... 
๒.  เพศ          ชาย                   หญิง      
๓.  วัน  เดือน  ปเกิด.......................................อายุปจจุบัน..............ป   วันเกษียณอายุราชการ................................ 
๔.  ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................................ระดับ.............................................................. 
     ประเภทตําแหนง        บริหารระดับสูง  บริหารระดับกลาง 
                                       วิชาชีพเฉพาะ            เชี่ยวชาญเฉพาะ 
                                       ทั่วไป          
     เงินเดือน.........................................................บาท   เงินประจําตําแหนง..........................................บาท 
     งาน........................................................................ 
     กอง/ฝาย................................................................ 
     องคการบริหารสวนตําบล.............................................อําเภอ........................................จังหวัด......................... 
     โทรศัพท.............................................โทรสาร...............................................E-mail.......................................... 
๕.  สถานที่ติดตอได 
     ที่อยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก 
     บานเลขที.่............................................ซอย/ตรอก..............................................ถนน....................................... 
     แขวง/ตําบล..........................................เขต/อําเภอ...............................................จังหวัด.................................. 
     รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท.................................................โทรสาร.................................... 
     E-mail....................................................... 
๖.  สถานภาพครอบครัว 
      โสด      สมรส            อืน่ๆ 
     ชื่อคูสมรส........................................................สกุล.....................................................อาชีพ.............................. 
     ขอมูลเกี่ยวกับบุตร/ธิดา 
         ไมมีบุตร/ธิดา        มีบุตร/ธิดา  จํานวน...................คน (ชาย..............คน   หญิง.............คน) 

  ๗. ประวัติสุขภาพ  (พรอมใบรับรองแพทยที่ออกใหไมเกิน ๑  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 

เปนโรคเหลานี ้
หรือไม 

ความดันโลหิตสูง หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อื่นๆ 

เปน       
ไมเปน       

 
 

ติดภาพถาย
ขนาด 1 นิ้ว 
จํานวน 1 รูป 
ถายไวไมเกิน 

6 เดือน 
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๘.  ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา 
ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปที่สําเร็จ 

การศึกษา 
การไดรับทุน 

ปริญญาตรี      
ปริญญาโท      
ปริญญาเอก      

การศึกษาระดับ 
อื่นๆ 

     

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

การดํารงตําแหนง 
ชื่อตําแหนง ประเภทตําแหนง ชวงเวลาที่ดํารงตําแหนง รวมเวลาดํารงตําแหนง 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 

   

 
๑๐.  การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ) 
 

หลักสูตรที่อบรม 
ชื่อหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานที่จัด สถานที่อบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
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๑๑.  ดูงาน (ที่สําคัญๆ) 
การดูงาน 

เรื่อง สถานที่ ระหวางวันที ่ ทนุการดูงาน 
  

 
 

  

                             
๑๒.  การปฏิบัติงานพิเศษ 

การดูงาน 
เรื่อง สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผลสําเร็จ 

  
 
 

  

              
๑๓.  ความสามารถพิเศษอื่น ๆ 
       ภาษาอังกฤษ.................................................................................... 
       คอมพิวเตอร.................................................................................... 
       อื่นๆ (โปรดระบ)ุ............................................................................ 
๑๔.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณ ที่ไดรับ      
       ........................................................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................... 
๑๕. ประวัติผลงานดานการบริหาร  วิชาการหรืออ่ืน ๆ ที่ไดรับการยกยอง 

วันที ่ รางวัล/เกียติคุณที่ไดรับการยกยอง ผลงาน สถานที่/มอบเกียติคุณ 
 
 
 

   

๑๖.  คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ ของผูสมัครที่เห็นวาเดน และเก่ียวของกับงาน 
................................................................................................................................................................................. 
…................................................................................................................................................................................ 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)…................................................ผูสมัคร 
                (…...............................................) 
             วัน เดือน ป…................................................ 
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เฉพาะเจาหนาที่ 
 

                                                                       ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ  จํานวน..................บาทไวแลว 
(    )  หลักฐานครบถวน                                        ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่...................เลขที.่.......................... 

   (    )  มีปญหา  คือ..............................................           วันที.่.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
              

ลงลายมือชื่อ......................................เจาหนาที่รับสมัคร          ลงลายมือชื่อ..............................................ผูรับเงิน 
              (                             )                                             (                                  ) 
                                                                                                 
วันที.่..........เดือน...............................พ.ศ......................           วันที.่............เดือน.................................พ.ศ.................. 

 

                                สําหรับเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิไดตรวจสอบแลว ผูสมัครรายนี้เปนผู 
                                                    มีคุณสมบัติครบถวน 
                                                    มีคุณสมบัติไมครบถวน 
                                เพราะ................................................................................................................................... 
                                …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                                        (ลงชื่อ)............................................... 
                                                                                               (                                   ) 
                                                                                 ตําแหนง  

                                                                                  ประธานกรรมการรับสมัคร 
                                                                               สอบคัดเลือกและตรวจสอบคุณสมบัติ   

                                                                                        วันที.่.................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

 ในการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากตําแหนงประเภททั่วไป เปน ตําแหนง
ประเภทวิชาการ   
ตําแหนงที่สมัคร              นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับปฏบิัติการ                                          . 
ชื่อผูรับการประเมิน........................................................ตําแหนง...............................................ระดับ...............................
สังกัด.................................................................อําเภอ.........................................จังหวัด................................................... 
 

 

องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ 

หมวด 1  องคประกอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  (๔๐ คะแนน)    

      ๑.๑  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน ๒๐   
         ก. พิจารณาจากการศึกษา ความรู ประสบการณ ความชํานาญ ความรอบ
รูในงานที่จะปฏิบัติและงานอื่นที่เกี่ยวของกับตําแหนงรวมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ ฯลฯ 

   

ข. พิจารณาจากความสามารถในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย โดยคํานึงถึงความถูกตอง ความครบถวนสมบูรณและงานเสร็จทันเวลา 
ทั้งนี้ ใหรวมถึงความสามารถในการแกปญหาเชาวปญญา และความถนัด 
เฉพาะงาน ฯลฯ 
 

   

๑.๒  ความรับผิดชอบตอหนาที ่ ๒๐   
พิจารณาจากความตั้งใจ ความเต็มใจ และความมุงมั่นที่จะทํางานที่

ไดรับมอบหมายใหสําเร็จและเปนผลดีแกทางราชการการไมละเลยตองานและ
พรอมที่จะรับผิดชอบตอผลของงานที่เกิดขึ้น ฯลฯ 

 

   

หมวด ๒   ความประพฤติ   (๒๐ คะแนน) 
พิจารณาจากอุปนิสัย การรักษาวินัย พฤติกรรมและประวัติการทํางาน 

รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติตามนโยบายและแบบแผนของทาง
ราชการฯลฯ 

20 

  

หมวด ๓  คุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง (๔๐  คะแนน) 

๓.๑  ความคิดรเิริ่มและสรางสรรค 
พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการแนวทาง 

เทคนิควิธีการหรือสิ่งใหมๆมาใชใหเปนประโยชนในการทํางาน การปรับปรุงงาน 
ความสามารถในการแกปญหาตางๆ และมีความคิดสรางสรรคในการทํางานยาก 
หรืองานใหมใหสําเร็จเปนผลดี ฯลฯ 

๓.๒  ทัศนคติและแรงจูงใจ 
พิจารณาจากทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการและงานในหนาที่

แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทํางาน ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณที่สอดคลองกับ นโยบาย  โครงการหรือ
แผนงานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ 

 
8 
 
 
 
 

8 
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องคประกอบที่ใชพิจารณาในการประเมิน 
 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ไดรับ หมายเหตุ 

๓.๓  ความเปนผูนาํ 
พิจารณาจากความสามารถในการมอบการณไกล การตัดสินใจ

วางแผนงาน การมอบหมายงาน การใหคําแนะนําและการพัฒนาการควบคุมงาน 
ความใจกวาง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ตลอดจนมีความคิดลึกซึ้ง 
กวางขวาง รอบคอบและยุติธรรมฯลฯ 

๘   

๓.๔ บุคลิกภาพและทวงทีวาจา 
พิจารณาจากการวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ ความหนัก

แนนมั่นคงในอารมณ ความเชื่อมันในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจา
ที่เหมาะสมฯลฯ 

8   

๓.๕  การปรับตัวและมนุษยสมัพันธ 
พิจารณาจากความสามารถสวนบุคคลที่จะเขาไดกับสถานการณ  

สังคม และสิ่งแวดลอมใหมๆ ความยืดหยุนและความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา ความสามารถในการติดตอ 
และประสานงานกับผูอื่นฯลฯ 

8   

รวม ๑๐๐   

 
       ผูประเมิน ………………………………………….   
         (……………………………………….) 
      ตําแหนง  …………………………………………….. 
                วันที่............................................................... 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้เหนือขึ้นไปตามลําดับ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
      (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
               (………………………………………….) 
      ตําแหนง ……………………………………………..    
ความเห็นของผูบังคับบัญชาชัน้เหนือขึ้นไปตามลําดับ        
....................................................................................................................................................................................
        
      (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
               (………………………………………….) 
      ตําแหนง …………………………………………….. 
ความเห็นของนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
              ผานการประเมิน 
              ไมผานการประเมนิ 
....................................................................................................................................................................................
             
      (ลงชื่อ) ……………………………………………. 
               (………………………………………….) 
      ตําแหนง …………………………………………….. 

 



 
คําชี้แจงเกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
1. ผูประเมิน ไดแก ผูบังคับบัญชาชั้นตนของผูรับการประเมิน  ดังนี้ 

1.1  ผูประเมิน ไดแก หัวหนาสวนราชการที่เปนผูบังคับบัญชา 
1.2  ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปตามลําดับ ไดแก ปลัดหรือรองปลัด อบต. ,นายก อบต. 

2. องคประกอบที่ใชในการพิจารณาประเมิน แบงออกเปน 3 หมวด แตละหมวดจะแยกเปน
องคประกอบยอยซึ่งแตละองคประกอบจะกําหนดคะแนนเต็มไวในชองคะแนนเต็ม 

3. ใหผูประเมินพิจารณาคุณสมบัติของผูรับการประเมินในแตละองคประกอบ และใหคะแนนสําหรับ
องคประกอบนั้นๆ ในชองคะแนนที่ไดรับ ทั้งนี้ การกรอกตัวเลขคะแนนจะตองเปนเลขจํานวนเต็ม 

4. เมื่อใหคะแนนทุกองคประกอบแลว  ใหรวมคะแนนที่ไดรับทั้งหมดในชองรวมของแบบประเมินแลว 
ลงนามผูประเมิน เสนอใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลําดับใหความเห็น 

5. ผูที่สอบคัดเลือกได ตองไดรับคะแนนในการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงไม
ต่ํากวารอยละ 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบหนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
อนุญาตใหพนักงานสวนตําบลสมัครสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

จากตําแหนงประเภททั่วไป เปน ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 

เขียนที.่...................................................... 
 

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

 ขาพเจา...................................................................ตําแหนง ..................................................................... 
อําเภอ...................................จังหวัด..........................................อนุญาตให.............................................................
ซึ่งเปนพนักงานสวนตําบล ตําแหนง.............................................................ระดับ...................................................
สํานัก/กอง....................................................... องคการบริหารสวนตําบล .............................................................
อําเภอ......................................จังหวัด...................................  สมัครเขารับการสอบคัดเลือกตามประกาศองคการ
บริหารสวนตําบลธรรมเสน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตําบลใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  
จากตําแหนงประเภททั่วไป เปน ตําแหนงประเภทวิชาการ ในตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 9  กุมภาพันธ  2564 และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได หากผานการ
สอบคัดเลือกฯ              
 
  ใหไว ณ ............................................................................... 
 
 

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

ตําแหนง ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 

๑. ระเบียบการเขาสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
    ๑.๑ ผูสอบควรตรวจสอบสถานที่ วัน และเวลาสอบใหเรียบรอยกอนสอบ 
    ๑.๒  ผูสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบ แสดงตอเจาหนาที่ ณ หองสอบ พรอมลงชื่อเขาสอบ 
    ๑.๓  ไมอนุญาตใหนําหนังสือ หรือเอกสารอื่นใด และเครื่องมือสือ่สารทุกชนิดเขาหองสอบ  
  (ยกเวนดินสอ ปากกา ยางลบ หรือน้ํายาลบคําผิดเทานั้น) 
    ๑.๔  ตองแตงกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ (ชุดขาราชการ) 
    ๑.๕  ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 
    ๑.๖  ไมอนุญาตใหเขาหองสอบหลังจากเริ่มสอบไปแลว ๑๕ นาที หากเขาสอบไมทันจะถอืวาขาดสอบ 
    ๑.๗  นั่งตามที่กําหนดให จะเปลี่ยนที่นั่งกอนไดรับอนุญาตไมได 
    ๑.๘  ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และคําสั่งของคณะกรรมการคุมสอบ โดยไมทุจริตในการสอบ 
    ๑.๙  มิใหผูเขาสอบคนอ่ืนคัดลอกคําตอบของตน รวมทั้งไมพูดคุยกับผูใดในเวลาสอบ เมื่อมีขอสงสัยหรือมี
 เหตุผลความจําเปนใหแจงตอคณะกรรมการคุมสอบ 
    ๑.๑๐ ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
    ๑.๑๑  ใหสงกระดาษคําตอบและขอสอบ  หลังการสอบผานไปแลวอยางนอย ๔๕ นาที 
    ๑.๑๒ เมื่อสงกระดาษคําตอบและขอสอบแลวไมสามารถกลับเขามาในหองสอบไดอีก และผูนั้นตองออกไป
   หางจากหองสอบ และไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู  
    ๑.๑๓ เมื่อออกจากหองสอบไปแลวถือวาสิ้นสุดกระบวนการสอบทันที และไมไดอยูในความรับผิดชอบของ
   คณะกรรมการคุมสอบอีกตอไป 
 
๒. ระเบียบการเขาสอบภาคความรูความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค สอบสัมภาษณ) 
     ๒.๑  ผูสอบตองนําบัตรประจําตัวผูเขาสอบมายื่นตอเจาหนาที่ ณ จุดรายงานตัวกอนเวลาสอบอยางนอย  
   ๒๐ นาที จึงจะสามารถเขาหองสอบได 
     ๒.๒ ควรตรวจสอบสถานที่ วัน และเวลาสอบใหเรียบรอยกอนเวลาสอบ 
     ๒.๓ ตองแตงกายเครื่องแบบสีกากคีอพับ (ชุดขาราชการ) 
     ๒.๔ ไมอนุญาตใหนําหนังสือ หรือเอกสารอื่นใด และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ  
     ๒.๕ ไมเขาหองสอบกอนไดรับอนุญาต 
     ๒.๖ เมื่อออกจากหองสอบแลว ไมสามารถกลับเขามาในหองสอบไดอีก และผูนั้นตองออกไปหางจาก            
  หองสอบ และไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนแกผูที่ยังสอบอยู  

 
 

************************************************* 
 
 
 

 


