
 

 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลชางเคิ่ง 
เรื่อง  กำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ  หลักสูตรการสอบคัดเลือก และระเบียบท่ีเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 

 

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

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง อำเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม จะดำเนินการสอบ
คัดเลือกพนักงานสวนตำบล เพ่ือเปลี่ยนสายงานผูดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภท
วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ นั้น 

 อาศัยอำนาจตามความในขอ 89 และขอ 90 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล
จังหวัดเชียงใหม  เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลขององคการบริหาร 
สวนตำบล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 29)  พ.ศ.2557 ลงวันท่ี ๒9 ธันวาคม ๒๕๕๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานสวนตำบลใหดำรงตำแหนงตางสายงานจากสายงานประเภทท่ัวไปเปนสายงาน
ประเภทวิชาการ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2564 จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบขอเขียน 
สัมภาษณ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ การกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการเก่ียวกับการสอบคัดเลือก  
เพ่ือเปลี่ยนสายงานผูดำรงตำแหนงประเภทท่ัวไปใหดำรงตำแหนงในสายงานประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ  
ขององคการบริหารสวนตำบลชางเค่ิง ดังนี้  

1. กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีสอบ 
วันสอบ เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ สถานท่ีสอบ 

 วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2564  08.30 น. - 10.30 น. 
 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  
(ภาค ก) จำนวน 10๐ ขอ 
 

หองประชุมสำนักงาน
สงเสริมการปกครอง
ส วนท อ ง ถ่ิ น จั งห วั ด
เชียงใหมชั้น 5 อาคาร
อำนวยการ ศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม 

 10.30 น. - 12.30 น. 
 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะ
ตำแหนง (ภาค ข)  
จำนวน 10๐ ขอ 
 

๑4.0๐ น. เปนตนไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง  
(ภาค ค) จำนวน 10๐ คะแนน 
 

2. หลักสูตรการสอบคัดเลือก  ตำแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ 
              2.1 ภาคความรูความสามารถท่ัวไป  (ภาค ก ) แบบปรนัย  จำนวน 100  ขอ หลักสูตรการสอบ
ประกอบดวย 

1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
2) นโยบายรัฐบาล/ กระทรวงมหาดไทย/ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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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 

 2.2 ภาคความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตำแหนง (ภาค ข) แบบปรนัย จำนวน 100 ขอ หลักสูตร
การสอบ ประกอบดวย 

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) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ.2562  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

6) ความรู เก่ียวกับการดำเนินการและปฏิบั ติการเก่ียวกับการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย เชน การสำรวจตรวจตราเพ่ือปองกันและระงับอัคคีภัย การปองกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย 
วาตภัย และภัยอ่ืน ๆ การฟนฟูและบรรเทาทุกขผูประสบภัย เปนตน  

7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2560 

    2.3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหนง ( ภาค ค )  
ทดสอบภาคความรูความเหมาสมกับตำแหนง ( ภาค ค) โดยประเมินบุคคล ดวยวิธีสัมภาษณ 

เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหนงในดานตาง ๆ  โดยมีแบบแสดงรายการการใหคะแนนท่ีชัดเจนในดาน
ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานความเปนผูนำ และดานบุคลิกภาพ
และทวงที วาจา จำนวน 100 คะแนน ตามตารางคะแนนดังนี้ 

 
 
 

/รายการ... 
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รายการ คะแนน 
1. ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ี 25 
2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค   25 
3. ความเปนผูนำ   25 
4. บุคลิกภาพและทวงที วาจา 25 

รวม 100 
 

3. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
ใหผูเขารับการสอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

    1. ตองนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการ (พนักงานสวนตำบล) และบัตร
ประจำตัวผูสอบคัดเลือกท่ีองคการบริหารสวนตำบลออกใหไปแสดงกับกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบทุกครั้ง
ท่ีมีการสอบ 

    2. แตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 
    3. เปนหนาท่ีของผูเขารับการสอบคัดเลือกท่ีจะตองทราบเลขประจำตัวเขารับการสอบคัดเลือก 

วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
    4. ผูเขาสอบควรไปถึงสถานท่ีสอบคัดเลือกกอนเริ่มเวลาสอบ  ในแตละภาคไมนอยกวา 1 ชั่วโมง  

แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบแลว 
    5. ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกำหนดสอบไปแลว 30 นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขา

หองสอบ  
    6. ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามท่ีนั่งสอบและหองสอบท่ีคณะกรรมการจัดให 
    7. ไมนำตำรา หนังสือ บันทึกขอความ เครื่องบันทึกเสียง  หรือวัสดุอุปกรณอ่ืนใดเขาหองสอบเวนแต

เครื่องเขียนหรืออุปกรณท่ีจำเปนตองใชในการสอบ 
    8. ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแตเวลาท่ีกำหนดเริ่มสอบจะออกจากหองสอบไมไดเวนแตจะไดรับ

อนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมสอบ 
    9. เม่ืออยูในหองสอบขณะสอบจะไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอ่ืนหรือบุคคลภายนอก เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ 
    10. ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
    11. ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลาหรือไมประสงคจะสอบตอไปเม่ือสงขอสอบและกระดาษ คำตอบแลว

ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบกอนจึงจะออกจากหองสอบได 
    12. ขอสอบ กระดาษคำตอบ จะนำออกจากหองสอบไดเฉพาะท่ีกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบ

อนุญาตเทานั้น 
    13. เม่ือหมดเวลาและกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบสั่งใหหยุดทำคำตอบจะตองหยุดทันที แตจะ

ออกจากหองสอบไดตอเม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีคุมสอบอนุญาต 
    14. เม่ือออกจากหองสอบไปแลวตองไมทำการใดๆอันเปนการรบกวนแกผูท่ียังสอบอยู 
    15. หามใชและเปดเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดในหองสอบ 
 

    /16. ตองเชื่อฟง… 
 

 




