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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลชางเคิ่ง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสวนตำบลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน 

จากสายงานประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ  
....................................................... 

ดวยองคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม จะดำเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานสวนตำบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงาน
ประเภทวิชาการ จำนน  1  ตำแหนง  1  อัตรา  

  อาศัยอำนาจตามความในขอ ๘๖ และขอ ๙๑ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดเชียงใหม  เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบล          
(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันท่ี 29 ธันวาคม  2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
พนักงงานสวนตำบลเพ่ือเปลี่ยนสายงานผูดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภท
วิชาการ ขององคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง ดังนี้ 
 

 1. ตำแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ตำแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ปฏิบัติการ   
 เลขท่ีตำแหนง 13-3-01-4805-001     จำนวน   1   อัตรา 

           สังกัด  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล  องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง  
 

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  
2.1 เปนพนักงานสวนตำบล ซ่ึงดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานท่ีเริ่มตน

จากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตำแหนงประเภทท่ัวไป โดยตองมีระยะเวลารวมกันไมนอย
กวา 2 ป  
      2.2 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีจะตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนงท่ี ก.อบต. กำหนด ของตำแหนงท่ีเปดสอบ  

2.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ำกวาอัตราเงินเดือนท่ีใชในการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปน
พนักงานสวนตำบล ใหดำรงตำแหนงในสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 15,060 บาท (หนึ่งหม่ืน 
หาพันหกสิบบาทถวน) 

    องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง ไมรับสมัครสำหรับพระภิกษุหรือสามเณร และไมให 
เขารับการสอบคัดเลือกฯ ท้ังนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ท่ี น.ว. 89/2501   
ลงวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในขอ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม  
พ.ศ. 2538 
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3. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 

กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 
สำหรับตำแหนงนี้ได  

2. ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 
สำหรับตำแหนงนี้ได  
    3. ไดรับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี 
กฎหมาย รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สถาปตยกรรม กอสราง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย 
การจัดการสาธารณภัย หรือในสาขาวิชาหรือทางอ่ืนท่ี ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดวาใชเปนคุณสมบัติ 
สำหรับตำแหนงนี้ได  

 

4. หนาท่ีและความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการ  

ในการทำงาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้  
 1. ดานการปฏิบัติการ  
     1.1 วางแผนดำเนินการ และปฏิบัติงานตรวจสอบ เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
     1.2 ดำเนินการระงับอัคคีภัย และภัยพิบั ติ อ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตามท่ีรองขอ กูภัยและชวยเหลือผูประสบภัย เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยไดอยางรวดเร็ว และเกิดความ
เสียหายนอยท่ีสุด  

     1.3 ตรวจตรา ตรวจสอบสภาพอาคารและพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง เพ่ือปองกันอัคคีภัย
และภัยพิบัติอ่ืน ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในเขตพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินการปองกันเชิงรุกกอนเกิดเหตุการณ  

     1.4 ควบคุม ดูแลและรักษาเครื่องมืออุปกรณ ตลอดจนยานพาหนะตาง ๆ เพ่ือใหอยู
ในสภาพพรอมท่ีปฏิบัติงานไดทุกโอกาส 

         1.5 สำรวจแหลงน้ำ เสนทางจราจร แหลงชุมชนตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลในการปองกัน 
และระบบอัคคีภัย  
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            1.6 ตรวจสอบและวิเคราะหสาเหตุการเกิดสาธารณภัย ในเหตุการณหรือสถานการณ
ท่ีรุนแรง เพ่ือสรุปหาสาเหตุ และจัดทำรายงาน  

         1.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัยงานดานวิชาการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เพ่ือกำหนดกลไก หลักเกณฑ และนโยบายตาง ๆ ในการดำเนินการปองกันและระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ 
อ่ืน ๆ  

     2. ดานการวางแผน  
         2.1 วางแผนการดำเนินการ จัดทำแผนแมบท เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
             2.2 วางแผนการทำงานท่ีรับผิดชอบ รวมดำเนินการวางแผนการทำงานของ
หนวยงานหรือ สวนราชการ หรือโครงการ เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ท่ีกำหนด  

     3. ดานการประสานงาน  
         3.1 ประสานการทำงานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงาน หนวยงานหรือ  

สวนราชการ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด  
            3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดำเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  

      4. ดานการบริการ  
 ใหบริการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน หนวยงานหรือสวนราชการ  

หรือเอกชนตาง ๆ  
 

  5. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
 ใหผูประสงคสมัครสอบคัดเลือก ฯ ยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสอบ

คัดเลือก ฯ กำหนดดวยตนเอง ตอเจาหนาท่ีรับสมัครพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ณ งานการเจาหนาท่ี สำนัก
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวันท่ี  
14  –  29 ตุลาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ หากมีขอสงสัยสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 
โทรศัพทหมายเลข 053-485199 ตอ 18 โดยผูสมัครจะตองมีคุณสมบัติครบถวนในวันรับสมัครสอบ
คัดเลือกตามประกาศนี้ 

  6. เอกสารและหลักฐานท่ีใชในการสมัคร 
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ก) ดวยตนเองตอเจาหนาท่ีรับ

สมัครสอบคัดเลือก พรอมดวยหลักฐานเอกสารท่ีครบถวนถูกตองซ่ึงผูสมัครไดรับรองสำเนาถูกตองและลง
ลายมือชื่อกำกับไวในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร( สำเนาเอกสารท้ังหมดใหใชกระดาษ A4 เทานั้น) ดังตอไปนี้ 
  6.1 ใบสมัคร พรอมรูปถายเครื่องแบบขาราชการ หนาตรง ไมสวมหมวก และไมใสแวนตาดำ 
ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน และใหผูสมัครเขียนชื่อ-สกุล หลังรูปถาย 
ดวยตัวบรรจง 

6.2 สำเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตำบลของผูสมัครฯ พรอมรับรองสำเนาทุกหนา จำนวน  
1 ชุด 
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6.3 สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (พนักงานสวนตำบล) จำนวน 1 ฉบับ พรอม

รับรองสำเนาทุกฉบับ (ถายดานหนาและดานหลังของบัตรในใบเดียวกัน) 
6.4 สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)                  

ท่ีแสดงวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด 
6.5 ใบรับรองแพทย ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 
6.6 หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาท่ีตนสังกัดอนุญาตพนักงานสวนตำบลสมัครสอบ 

คัดเลือกฯ (ภาคผนวก ข) 
6.7 แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาคผนวก ค)  

ซ่ึงผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้นไดประเมินใหคะแนนแลว จำนวน 1 ชุด 
6.8 สำเนาหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) เชน ใบสำคัญการสมรส การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฯลฯ  

จำนวนอยางละ 1 ฉบบั 

สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง               
วาเปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏวา
ผูสมัครรายใดมีคุณสมบัติไมครบถวนตามประกาศของ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด คณะกรรมการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกจะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบคัดเลือกและไมมีสิทธิไดรับ
การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใด ๆ 

 

  7. การรับรองของผูบังคับบัญชา 
ใหผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบคัดเลือกและแสดง 

ความคิดเห็นตามแบบใบสมัครสอบคัดเลือก พรอมท้ังทำการประเมินบุคคลตามแบบประเมินเพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมกับตำแหนง 
 

  8. คาธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก 
ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 200.- บาท

(สองรอยบาทถวน) โดยชำระในวันสมัคร  ไดท่ี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบล
ชางเค่ิง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

  9. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิสอบคัดเลือก 
องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับสอบคัดเลือก วัน เวลา 

สถานท่ีสอบ และระเบียบท่ีเก่ียวกับการสอบกอนวันสอบคัดเลือก ภายหลังตรวจสอบคุณสมบัติถูกตองแลว  
ไมนอยกวา 10 วันทำการ โดยจะปดประกาศ ณ องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม หรือทางเว็บไซต  www.changkerng.go.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ี   
งานการเจาหนาท่ี สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม 
จังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพทหมายเลข 053-485199  ตอ 18 ในวันและเวลาราชการ 

 
 
 
 

/ท้ังนี้ หากองคการ… 

http://www.changkerng.go.th/


-5- 
 

ท้ังนี้ หากองคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง ตรวจพบในภายหลังวาผูสมัครสอบคัดเลือกผูใด 
มีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีกำหนด หรือเปนผูขาดคุณสมบัติ  องคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง จะตัดสิทธิ์ผูนั้น 
มิใหเขารับการสอบคัดเลือกฯ หรือพิจารณาไมใหผานการสอบคัดเลือกฯ หรือถอนรายชื่อผูนั้นออกจากบัญชี
รายชื่อผูไดรับการสอบคัดเลือกฯ และหากพบวาเปนการเจตนาหรือจงใจทุจริต จะพิจารณาใหมีการดำเนินการ
ทางวินัยแกผูนั้น 

  10. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ท้ัง 3 ภาค ดังนี้ 

10.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป (ภาค ก)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
              ใหทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 
และงานอ่ืนเก่ียวของ ตามแนวท่ีระบุไวในมาตรฐานกำหนดตำแหนง โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
2) นโยบายรฐับาล/ กระทรวงมหาดไทย/ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
3) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

   5) หลักการบริหารและคุณธรรม จริยธรรม 
   6) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
   7) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
        8) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.2558  

9) พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 

10) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
11) ความรูเก่ียวกับเรื่องการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเหตุการณปจจุบัน 

   10.2 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะสำหรับตำแหนง (ภาค ข) คะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน 
   ใหทดสอบความรูความเขาใจ หรือความคิดเห็นเก่ียวกับงานในตำแหนงนั้นโดยเฉพาะ
โดยวิธีสอบขอเขียน (แบบปรนัย) ดังนี้ 

1) พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
2) พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (เฉพาะในสวนท่ี

เก่ียวของ กับการปองกันอัคคีภัย) และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับการปองกันอัคคีภัยเนื่องจากแผนดินไหว   
4) กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการ

ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย  
พ.ศ. 2555  

 
/5) ระเบียบกระทรวงการคลัง… 
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5) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
6) ความรูเก่ียวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย เชน การสำรวจตรวจตราเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตราย 
จากอุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ การฟนฟูและบรรเทาทุกขผูประสบภัย เปนตน  

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 
   10.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง (ภาค ค) คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
   ใหประเมินบุคคลดวยวิธีสอบสัมภาษณ  หรือประเมินตามเอกสารและวิธี อ่ืนๆ  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตางๆ โดยมีแบบแสดงรายการการใหคะแนนใหชัดเจนในดาน
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน ดานความประพฤติ และดานคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีจำเปนสำหรับตำแหนง 
หรือดานอ่ืนเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม เชน 

1) การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2) การยึดม่ันในความถูกตองและจริยธรรม 
3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4) การบริการเปนเลิศ 
5) การทำงานเปนทีม 
6) การควบคุม การจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
7) การคิดวิเคราะห 
8) การมุงความปลอดภัยและระวังภัย 
9) การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
10)  ความระเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน       
 

  11. เกณฑการตัดสิน  
  การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกได ใหถือเกณฑวาตองเปนผูสอบไดคะแนนในแตละภาค 
ท่ีสอบตามหลักสูตรไมต่ำกวารอยละหกสิบ 
 

  12. ประกาศวัน เวลา และสถานท่ีประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง  
  คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564  
ณ  หองประชุมสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ช้ัน 5  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  (รายละเอียดการสอบคัดเลือกแตละภาค จะแจงใหทราบภายหลัง
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบคัดเลือก) 

 

13. การแตงกาย 
  ผูมีสิทธิสอบคัดเลือก จะตองแตงกายเครื่องแบบปกติสีกากีคอพับในวันสอบขอเขียนและสอบ
สัมภาษณ และใหนำบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ (บัตรพนักงานสวนตำบล) ไปแสดงในวันสอบคัดเลือกดวย 
 
 

/14. การประกาศผล…  





ภาคผนวก ก 
 

 เลขประจำตัวสอบ.................. 
 

ใบสมัครเขารับการสอบคัดเลือกพนักงานองคการบริหารสวนตำบล 
เพ่ือเปล่ียนสายงานประเภทท่ัวไป ใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ  

 ขององคการบริหารสวนตำบลชางเคิ่ง  อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
ตำแหนงท่ีสมัครสอบคัดเลือก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 

1. ช่ือ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

2.  วัน เดือน ปเกิด................................อายุปจจุบัน...............ป วันเกษียณอายุราชการ.......................... 

3.  ปจจุบันดำรงตำแหนง..............................................................................ระดับ..................................... 
 เงินเดือน.......................................................บาท  งาน.......................................................................... 
 กอง/ฝาย.......................................................สวน/สำนัก........................................................................ 
 องคการบริหารสวนตำบล.................................อำเภอ..................................จังหวัด............................... 
 โทรศัพท........................................................โทรสาร...................................E-mail…………………………. 

4.  สถานท่ีติดตอ 
 ท่ีอยูปจจุบันสามารถติดตอไดสะดวก...................................................................................................... 
 บานเลขท่ี....................................ซอย/ตรอกถนน................................................................................... 
 แขวง/ตำบล...............................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด.............................................. 
 รหัสไปรษณีย..............................โทรศัพท......................................โทรสาร............................................ 
 E-mail………………………………………………………………………………… 

5.  สถานภาพครอบครวั 
   โสด     สมรส    อ่ืน ๆ 
 ชือ่คูสมรส...........................................สกุล.......................................................อาชีพ............................. 
 ขอมูลเก่ียวกับบุตร/ธิดา 
   ไมมีบุตร/ธิดา   มีบุตร/ธิดา  จำนวน ..................คน (ชาย...........คน  หญิง.........คน) 

6.  ประวัติสุขภาพ (พรอมใบรับรองแพทยท่ีออกไวไมเกิน  1  เดือน  นับถึงวันรับสมัคร) 
 

เปนโรคเหลานี้
หรือไม 

ความดัน
โลหิตสูง 

หัวใจ เบาหวาน ไต ไมเกรน อ่ืนๆ 

เปน       

ไมเปน       

 

/7.วุฒิการศึกษา... 
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7.  วุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหนง (ระบุวุฒิท่ีไดรับทุกวุฒิ) 

 

วุฒิการศกึษา 

ระดับการศึกษา สาขา สถาบัน ประเทศ ปท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

การไดรับทุน 

ปริญญาตร ี      

ปริญญาโท      

ปริญญาเอก      
การศึกษา 
ระดับอ่ืน ๆ  
ท่ีสำคัญ 

     

8.  ประวัติการรับราชการ 
 วันบรรจุเขารับราชการ................................................ตำแหนง...................................ระดับ................. 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการรวม.......................................ป................................เดือน...........................วัน 
 

การดำรงตำแหนงในสายงานตาง ๆ  
ท่ี ช่ือตำแหนง ชวงเวลาท่ีดำรงตำแหนง รวมเวลาดำรงตำแหนง 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

  
9.  การฝกอบรม (หลักสูตรสำคัญฯ) 
 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรมอ่ืน หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุนการอบรม 
     
     
     
     

 

/10. ดูงาน... 
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10.  ดูงาน (ท่ีสำคัญ ๆ) 
 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

    
    
    

11.  การปฏิบัติงานพิเศษ 
  

การปฏิบัติงานพิเศษ 
เรื่อง สถานท่ีปฏิบัติงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผลสำเร็จ 

    
    
    
 

12.  ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
  ภาษาอังกฤษ....................................................................................................................................... 
  คอมพิวเตอร........................................................................................................................................ 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................ 

13.  เหรียญ/เครื่องราชอิสริยาภรณท่ีไดรับ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

14.  ประวัติผลงาน  วิชาการหรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับการยกยอง 
 

วันท่ี 
รางวัล/เกียรติคุณ 
ท่ีไดรบัการยกยอง 

ผลงาน 
สถานท่ี/ ผูมอบ

เกียรติคุณ 
    
    
    
    

15.  คุณลักษณะสวนบุคคลอ่ืน ๆ ของผูสมัครท่ีเห็นวาเดน และเกี่ยวของกับงาน 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................................ 

/16. ไดแนบ... 
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16.  ไดแนบหลักฐานตาง ๆ มาพรอมใบสมัคร 
 

   สำเนาบัตรประวัติพนักงานสวนตำบล    จำนวน................ชุด 
   สำเนาบัตรประจำตัวเจาหนาท่ีของรัฐ    จำนวน................ฉบับ 
   สำเนาปริญญาบัตร  หรือสำเนาระเบียนผลการเรียน   จำนวน................ฉบับ 
   รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว      จำนวน................รูป 
   หนังสือยินยอมจากผูบังคับบัญชา  อนุญาตใหสมัครสอบคัดเลือก จำนวน................ฉบับ 
   แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนง  จำนวน................ชุด 
   ใบรับรองแพทย       จำนวน................ฉบับ 
   สำเนาหลักฐานอ่ืน ๆ คือ............................................................... จำนวน................ฉบับ 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลท่ีไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ หากตรวจสอบพบวา 
ขาพเจาปดบังขอความหรือใหขอความท่ีไมถูกตองตามความเปนจริง หรือไมมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเขารับการ
สอบคัดเลือก ใหถือวาขาพเจาไมมีสิทธิไดรับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ 

 

ลงลายมือชื่อ....................................................ผูสมัครสอบคัดเลือก 

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

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

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

สำหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในการรับสมัครสอบคัดเลือก 
 
 

(     )  หลักฐานครบถวน 
(     )  หลักฐานไมครบถวนคือ.............................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
 
(ลงชื่อ)......................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
        (.....................................) 
วันท่ี................เดือน........................พ.ศ. ............... 

 

ไดรับเงินคาธรรมเนียมสอบ จำนวน  200.- บาท 
ไวแลวตามใบเสร็จรับเงิน เลขท่ี............................. 
วันท่ี...................เดือน.......................พ.ศ. .............. 
 
 
(ลงชื่อ).................................................ผูรับเงิน 
        (................................................) 
วันท่ี................เดือน............................พ.ศ. ............ 

 

การตรวจสอบของเจาหนาท่ี 
(     )  คุณสมบัติครบถวน 
(     )  คุณสมบัติไมครบถวนเนื่องจาก.................................................................................................... 
 
 
    (ลงชือ่)..............................................เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
            (..............................................) 
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หนังสือรับรองจากนายกองคการบริหารสวนตำบล 
อนุญาตใหพนักงานสวนตำบลเขารับการสอบคัดเลือก เพ่ือเปล่ียนสายงานพนักงานสวนตำบล  

จากสายงานท่ีเริ่มตนจากประเภทท่ัวไป ใหดำรงตำแหนงในสายงานท่ีเริ่มตนจากประเภทวิชาการ 
 

       เขียนท่ี องคการบริหารสวนตำบล....................... 

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

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................ตำแหนง.................................
อนุญาตให (นาย/นาง/นางสาว) …………………………………..………………………………..… ซ่ึงเปนพนักงานสวนตำบล 
ตำแหนง.................................................................... ระดับ......................... ข้ันเงินเดือน ........................บาท
สังกัด.............................................อำเภอ.........................................จังหวัด...................................................... 
สมัครเขารับการสอบคัดเลือก ตามประกาศองคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก
เพ่ือเปลี่ยนสายงานพนักงานสวนตำบล โดยเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภทท่ัวไป ใหดำรงตำแหนง 
ในสายงานท่ีเริ่มตนจากสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ
ปฏิบัติการ  และยินยอมใหโอนไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงดังกลาวได หากผานการสอบคัดเลือก 

  จึงออกหนังสือยินยอมฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน 
 

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

                          ตำแหนง....................................................... 
 
หมายเหต ุ

1. ผูอนุญาตจะตองเปนผูบังคับบัญชาท่ีมีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผู
มีอำนาจสั่งบรรจุและแตงตั้งแทนไดเทานั้น กรณีพนักงานเทศบาล ไดแก นายกเทศมนตรท่ีีผูสมัคร
สังกัดอยู  เวนแตกรณีไมมีนายกฯ ใหหมายความรวมถึงผูปฏิบัติราชการแทนนายกฯ 

2. ในกรณีหนังสือรับรองไมถูกตอง หรือผูสมัครสอบ ไมไดยื่นหนังสือรับรองพรอมกับใบสมัครจะไมมี
สิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก  ค 
 

แบบประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกบัตำแหนง 
เพ่ือแตงตั้งพนักงานสวนตำบลใหดำรงตำแหนงตางสายงาน ในสายงานผูปฏิบัติจากสายงานท่ีเริ่มตน 

จากประเภทท่ัวไป เปนสายงานท่ีเริ่มตนจากประเภทวิชาการ 
ตำแหนง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ ปฏิบัติการ 

องคการบริหารสวนตำบลชางเคิ่ง  อำเภอแมแจม  จังหวัดเชียงใหม 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูรับการประเมิน (สำหรับผูรับการประเมินกรอก) 

1. ชือ่และนามสกุลของผูรับการประเมิน......................................................................................................................... 

2. วุฒิการศึกษา.........................................สาขาวิชา..................................................ระดับการศึกษา............................ 
    สถานศึกษา..........................................................................................จบการศึกษาเม่ือป พ.ศ. ................................ 

3. เริ่มรับราชการครั้งแรกเม่ือวันท่ี...........เดือน........................พ.ศ. ......................................... 

4. ไดปฏิบัติเก่ียวกับงานท่ีจะไดรับการพิจารณาแตงต้ังใหดำรงตำแหนงในตางสายงานหรืองานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาแลว 
    ไมนอยกวา 1 ป ดังนี้ (เฉพาะสายผูบริหาร) 
    4.1………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ป....................เดือน 
    4.2………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ป....................เดือน 
    4.3………………………………………………………………………………………………....รวม.......................ป....................เดือน 

5. ปจจุบันดำรงตำแหนง............................................................................ระดับ.............ข้ัน...................................บาท 
    กอง....................................................เม่ือวันท่ี................เดือน.......................พ.ศ. .......................... 

6. ประวัติการถูกดำเนินการทางวินัย (ถามี) 
    ................................................................................................................................................................................ ... 
    ................................................................................................................................................................................... 

7. ผูรับการประเมินรับรองวาขอมูลขางตนถูกตองเปนจริง 
 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผูรับการประเมิน 
      (....................................................) 

                                                                 ตำแหนง.......................................................... 
                                                                 วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ. ................ 
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ตอนท่ี 2 การประเมินบุคคล ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ี

ไดรบั 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีจำเปนสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหนงสายงานใหม 
1. ความประพฤติ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     - การรักษาวินัย 
    - ประวัติสวนตัว ความประพฤติสวนตัว 
    - ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมอ่ืน 
    - การปฏิบัติตามนโยบาย  ระเบียบแบบแผน และขอบงัคับของทางราชการ 
    - การปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของราชการ 

 
10 

 

2. ความรับผิดชอบตอหนาท่ี พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - ความตั้งใจในการทำงานท่ีไดรับมอบหมาย หรืองานท่ีเก่ียวของอยางมี  
     ประสิทธิภาพ 
   - ไมละเลยตองาน ยอมรับผลของตนเองดานความสำเร็จและความสำเร็จและ  
     ความผิดพลาดไมปดความรับผิดชอบ 
   - พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดียิ่งข้ึน 
   - ตั้งใจแกไขปญหาตาง ๆ ใหลุลวงไปดวยดี 
   - จริงใจท่ีจะปรับปรุงตนเองใหดีข้ึน 

10  

3. ความอุตสาหะพิจารณา พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - มีความมานะอดทน เอาใจใสหนาท่ีการงาน 
   - กระตือรือรน อุทิศเวลาใหแกทางราชการ 
   - มีความขยันหม่ันเพียร ไมเฉ่ือยชา 
   - ไมยอทอ สนใจแกไขงานท่ียุงยากซับซอนตาง ๆ  
   - ตั้งเปาหมาใหงานสำเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพ 

10  

4. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - มีมนษุยสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
   - ทำงานรวมกับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี 
   - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
   - ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานทุกระดับ 
   - เปนท่ียอมรับนับถือและรักใครของผูรวมงาน 

10  

5. ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
  - ความรูความชำนาญในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  - สามารถปฏิบัติงานท่ีสำเร็จลุลวงไดดวยดี 
  - งานมีความถูกตองรวดเร็วเรียบรอย 
  - มีการพัฒนางานใหหนาท่ีใหกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ 
  - ประสบการณในการทำงาน 

10  

 



-3- 
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ี
ไดรับ 

6. ความละเอียดถ่ีถวนและรอบคอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     - ความละเอียดไมมีขอผิดพลาด 
    - ไมเลินเลอหรือประมาทในการทำงาน 
    - ไมมองขามในเรื่องเล็กนอย 
    - มีความแมนยำถูกตองในระเบียบแบบแผนและรูปแบบ 

10  

7. ความคิดรเิริ่มสรางสรรค  พิจารณาจากพฤตกิรรม เชน 
    - ความสามารถในการคิดริเริ่มหาหลักการ แนวทางเทคนิควิธีการหรือสิ่งใหม ๆ 
      มาใชใหเปนประโยชนในการทำงาน การปรับปรุง 
    - ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ  
    - ความคิดสรางสรรคในการทำงานยากหรืองานใหมใหสำเร็จเปนผลด ี

10  

8. ทัศนคติและแรงจูงใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
    - ทัศนคติท่ีดีตอประชาชน ระบบราชการและงานในหนาท่ี 
    - แรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทำงาน 
    - ความจงรักภักดีตอหนวยงาน 
    - แนวความคิด ความเชื่อและอุดมการณท่ีสอดคลองกับนโยบายโครงการหรือ 
      แผนงานท่ีรับผิดชอบ 

10  

9. ความเปนผูนำ  พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - ความสามารถในการมองการณไกล การตัดสินใจ การวางแผน การมอบหมายงาน 
     การใหคำแนะนำและพัฒนา การควบคุมงาน ความใจกวาง และยอมรับฟงความ   
     คิดเห็นของผูอ่ืน 
   - ความคิดลกึซ้ึงกวางขวาง รอบคอบและยุติธรรม 

10  

10. บุคลิกภาพและทวงทีวาจา พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
   - การวางตนไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   - ความหนักแนนม่ันคงในอารมณ 
   - ความเชื่อม่ันในตนเอง ตลอดจนกิริยาทาทางและทวงทีวาจาท่ีเหมาะสม 

10  

รวม 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมินบุคคล 
การประเมินคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล 
(     )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60) 
(     )  ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ำกวารอยละ 60) 
         (ระบุเหตุผล)................................................................................................... 
                        ………………………………………………………………………………………. 
                        ……………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลการประเมิน 
(     )  สมควรแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากผานการประเมิน 
(     )  ไมสมควรแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในสายงานใหมได เนื่องจากไมผานการประเมิน 
 
 
 

                            (ลงชือ่).....................................................ผูประเมิน 
      (....................................................) 

                                                                 ตำแหนง  ........................................................ 
                                                                 วันท่ี..........เดือน.................... พ.ศ. ................ 
 
หมายเหตุ ผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาตนสังกัด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


