
 
 
 
 

 

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 

เรื่อง   กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบการสอบคัดเลือก 
 

................................. 
 

ตามที่เทศบาลตําบลบานใหม ไดประกาศเทศบาลตําบลบานใหม  ลงวันที่  24  มีนาคม  2557  
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  จากสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  และที่แกไขเปลี่ยนแปลง  ลงวันที่  30  เมษายน  
2557  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  (ฉบับที่ 1)  ซึ่งมีระยะเวลารับ
สมัครตั้งแตวันที่  8  เมษายน  2557  ถึงวันที่  16  พฤษภาคม  2557  นั้น 
 

  บัดนี้  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานในสาย
งานที่เริ่มตน  จากระดับ ๓  ไดสิ้นสุดลงแลว  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามขอ 4  แหงประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสําหรับ
พนักงานเทศบาล  ลงวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2547  ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1  และ
ระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ครั้งที่  1/2557  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2557  คณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  จึงกําหนดวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบการสอบคัดเลือก  ดังตอไปนี ้

1. วัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือก 
 

วัน  เวลาสอบ วิชาที่สอบ สถานที่สอบ 
วันเสารที่ 7  มิถุนายน  2557 
เวลา  09.00 – 11.30 น. 

ภาคความรูความสามารถท่ัวไป   โรงเรียนบานมะขามเฒา 
(เปรมประชารัฐวิทยา) 
อําเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

วันเสารที่ 7  มิถุนายน  2557 
เวลา  13.00 – 15.30 น. 

ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  

วันอาทิตยที่ 8 มิถุนายน  2557 
เวลา  09.00 น.  เปนตนไป 

ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 

 

 สําหรับรายละเอียดที่นั่งสอบใหผูมีสิทธิเขาสอบ  ตรวจสอบไดจากปายประชาสัมพันธหนาหองสอบ 

 

๒. หลักสูตรและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก 
ก). ความรูความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)   

          ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา                
การควบคุมงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอประสานงาน  
กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับทั่วๆ ไป  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  และความคิดเห็นทั่วไปเก่ียวกับการ 
 
          /ปรับปรุงงาน  …………… 



 
-  2  - 

 
ปรับปรุงงาน  นโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด  และอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนงตาม
แนวทางที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียน ขอสอบแบบปรนัย  จํานวน  100  ขอ โดยมี
เนื้อหาวิชา  ดังนี้         
        -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
        -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2534  แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
        -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  พ.ศ.2539 
        -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
        -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
                             ทองถิ่น พ.ศ.2542 
        -  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 
        -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
        -  นโยบายรัฐบาล 
        -  เหตุการณปจจุบัน 
     

       ข). ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
          ทดสอบความรู   ความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ  โดย
วิธีสอบขอเขียน  ขอสอบแบบปรนัย  จํานวน  100  ขอ (ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของแตละตําแหนง) 
 

       ค). ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
          ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ โดยวิธีสอบสัมภาษณ
   

  3.  ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
        ๑. การสอบคัดเลือก  จะใชวิธีสอบขอเขียน  ทั้งนี้ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามคําสั่ง  ระเบียบ
และวิธีการสอบโดยเครงครัด  ผูเขาสอบจะตองเตรียมปากกาสีน้ําเงินหรือสีดํา  ไมบรรทัด  และยางลบ  เปนตน 
   ๒. ใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ  ดังนี้ 
      ๒.๑ แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีในวันสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ  และ
ประพฤติตนเปนสุภาพชน 
      ๒.๒ ตองนําบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาลหรือบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตร
แสดงตนอื่น  ซึ่งทางราชการออกใหไปแสดงตัวในวันสอบดวย  หากไมมีบัตรดังกลาวจะไมอนุญาตใหเขาสอบวิชา
นั้น 
      ๒.๓ การสอบขอเขียน 
           ๒.๓.๑ ควรไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มเวลาสอบแตละวิชาไมนอยกวา ๓๐ นาที  
แตจะเขาหองสอบไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 
                                     ๒.๓.๒ ผูเขาสอบที่ไปถึงหองสอบหลังจากที่ไดเริ่มสอบวิชาใดไปแลว  15 นาที จะ
ไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบในวิชานั้น 
                                     ๒.๓.๓ ผูเขาสอบจะตองนั่งสอบตามที่นั่งสอบ  และหองสอบตามที่คณะกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ กําหนดให  ผูใดนั่งสอบผิดที่หรือผิดหองสอบจะไมไดรับการตรวจขอสอบสําหรับวิชานั้น 
                                     ๒.๓.๔ ผูเขาสอบจะตองเขาสอบตามวันและเวลาที่กําหนดไว  ผูที่เขาสอบผิดวัน
หรือเวลา  จะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขาสอบในรอบและเวลาที่กําหนดไวอีก 
          /๒.๓.๕ ผูเขาสอบ………. 
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                                     ๒.๓.๕ ผูเขาสอบจะตองจัดหาเครื่องเขียน  หรือวัสดุอุปกรณ  ซึ่งประกาศไวในการ
สอบไปเอง  นอกนั้นจะตองใชกระดาษและวัสดุอุปกรณที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จัดไวใหโดยเฉพาะ 
                                     ๒.๓.๖ ไมนําตํารา  หนังสือ  บันทึกขอความ  เครื่องบันทึกเสียง  หรือวัสดุอุปกรณ  
ซึ่งกําหนดใหจัดหาเองในขอ ๒.๓.๕  และที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาไดกําหนดใหนําเขาหองสอบได  และ
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบแลว 
           ๒.๓ .๗ หามผู เขาสอบคัดลอกขอความ  หรือนําแบบทดสอบตลอดจน
กระดาษคําตอบออกจากหองสอบโดยเด็ดขาด  ผูฝาฝนจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
           ๒.๓.๘ เชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง  คําแนะนําของหัวหนาหองสอบหรือ
เจาหนาที่คุมสอบโดยเครงครัด 
           ๒.๓.๙ ภายในเวลา ๔๕ นาที  นับตั้งแตเริ่มลงมือทําขอสอบจะออกจากหองสอบ
ไมได  เวนแตไดรับอนุญาตจากหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ 
                                     ๒.๓.๑๐ เมื่ออยูในหองสอบไมพูดหรือติดตอกับผูเขาสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก
และไมออกจากหองสอบ  เวนแตไดรับอนุญาตและอยูในความดูแลของหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบ 
           ๒.๓.๑๑ ไมสูบบุหรี่ในหองสอบ 
           ๒.๓.๑๒ ถาสอบเสร็จกอนหมดเวลา  หรือไมประสงคจะสอบตอไป  ผูเขาสอบ
ตองนั่งอยู ณ  ที่นั่งสอบจนหมดเวลาสอบ  จึงจะออกจากหองสอบได  และไมทําการใด ๆ อันเปนการรบกวนแกผู
ที่ยังสอบอยู  หากฝาฝนจะถูกปรับใหตกในการสอบครั้งนี ้
           ๒.๓.๑๓ แบบทดสอบ  กระดาษคําตอบ  หามนําออกจากหองสอบ  สําหรับวัสดุ
อุปกรณทุกชนิดทีใ่ชในการสอบ  จะนําออกจากหองสอบไดเฉพาะที่กรรมการออกขอสอบประจําวิชาหรือเจาหนาที่
คุมสอบอนุญาตเทานั้น 
            ๒.๓.๑๔ เมื่อหมดเวลาทําขอสอบและหัวหนาหองสอบหรือเจาหนาที่คุมสอบสั่ง
ใหหยุดทําขอสอบ  จะตองหยุดทันที  แตจะออกจากหองสอบไดเฉพาะท่ีกรรมการออกขอสอบหรือเจาหนาที่คุม
สอบไดอนุญาตแลว 
    ๒.๔ หามนําเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
 
  ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้  หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบ  หรืออาจไมไดรับการตรวจใหคะแนน  หรืออาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่    21   เดือน  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๕7 
 
 
 
 

(นายภุชพงศ  บุญศรีรัตนะ) 
        ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้ง 
                                       ใหดํารงตําแหนงตางสายงานฯ เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
 
 



 
ตารางแสดงหองสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน 

จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
ณ  โรงเรียนบานมะขามเฒา  (เปรมประชารัฐวิทยา) 

 
ในวันเสารที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 - ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
 - ภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

 
หอง
สอบ 
ที ่

ตําแหนงที่สอบ รหัสผูสมัครสอบ สถานที/่หองสอบ อาคาร ชั้น 

1 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รหัสสอบลําดับที่  001 - 028 ประถมศึกษาปที่ 1   1 1 
2 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รหัสสอบลําดับที่  029 - 057 ประถมศึกษาปที่ 2   1 1 
3 บุคลากร รหัสสอบลําดับที่  001 - 019 ประถมศึกษาปที่ 3   1 1 
4 นักพัฒนาชุมชน รหัสสอบลําดับที่  001 - 027 หองปฏิบัติการ 

ทางภาษา 
1 1 

5 นักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รหัสสอบลําดับที่ 001 - 026  ประถมศึกษาปที่ 4  1 2 

6 นักปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

รหัสสอบลําดับที่ 027 - 052 ประถมศึกษาปที่ 5  1 2 

7 นักวิชาการเงินและบัญช ี รหัสสอบลําดับที่  001 - 016 ประถมศึกษาปที่ 6 1 2 
8 นักวิชาการจัดเก็บรายได รหัสสอบลําดับที่  001 - 023 มธัยมศกึษาปที่  1 1 2 
9 วิศวกรโยธา รหัสสอบลําดับที่  001 - 011 มัธยมศึกษาปที่  2 1 2 

 
 

ในวันอาทิตยที่  8  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.2557 
 - ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 
 
 สถานที/่หองสอบ   หองประชุมโรงเรียนบานมะขามเฒา  (เปรมประชารัฐวิทยา) 
 
หมายเหตุ  การสอบสัมภาษณใชวิธีเรียกสัมภาษณรอบละ  1  คน  โดยเรียงลําดับตามประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงานจากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และ
ระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2557 

 
 
 
 

(นายภุชพงศ  บุญศรีรัตนะ) 
        ประธานคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพ่ือแตงตั้ง 
                                       ใหดํารงตําแหนงตางสายงานฯ เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 
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