
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลบานใหม 

เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน                           
จากสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 1 และระดับ 2  เปนสายงานที่เริ่มตนจากระดับ  3 

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

  ดวยเทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จะดําเนินการ          
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล  เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตางสายงาน  จากสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ  1  และระดับ  2   เปนสายงานที่เริ่มตนจาก ระดับ  3  จํานวน 7 ตําแหนง  ๗ อัตรา ไดแก ตําแหนง         
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ  3-5  จํานวน  1  อัตรา  ,ตําแหนง บุคลากร  ระดับ  3-5  จํานวน                 
1  อัตรา ,ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 3-5 จํานวน  1  อัตรา ,ตําแหนง นักปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ระดับ  3-5  จํานวน  1  อัตรา ,ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  3-5  จํานวน                   
1  อัตรา  ,ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได  ระดับ  3-5  จํานวน  1  อัตรา  และตําแหนง วิศวกรโยธา 
ระดับ  3-5 จํานวน  ๑  อัตรา  
 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 2,ขอ 5 และขอ 6  แหงประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสําหรับพนักงาน
เทศบาล ลงวันที่ 30 กันยายน 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตางสายงาน  ดังนี้ 
 

  1.  ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
                          1.1 ตําแหนง  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ  3-5    จํานวน  1  อัตรา   

      ๑.๒ ตําแหนง  บุคลากร  ระดับ  3-5     จํานวน  1  อัตรา  
      ๑.๓ ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  3-5      จํานวน  1  อัตรา  
      ๑.๔ ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  3-5  จํานวน  1  อัตรา 
      ๑.๕ ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ  3-5    จํานวน  1  อัตรา   
      ๑.๖ ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  ระดับ  3-5    จํานวน  1  อัตรา   
      ๑.๗ ตําแหนง  วิศวกรโยธา ระดับ  3-5   จํานวน  ๑  อัตรา  

  

  2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนดตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา  ในวันรับสมัคร   รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย (ผนวก ก.)     
       2.1  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับ  3-5  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 

2.1.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 

          2.1.2  ไดรับปริญญาตรี  หรือเทียบเทาไมต่ํากวานี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ 
ก.จ.   รับรองหรือทางอื่นท่ี  ก.จ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงนี้ได 
             2.1.3  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น ๑๑,๘๖๐ บาท   
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   2.2  ตําแหนง  นักพัฒนาชุมชน  ระดับ  3-5  สังกดัสํานักปลัดเทศบาล 
2.2.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่

เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
2.2.2  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทุกสาขาที่ ก.พ.  ก.ค. หรือ ก.ท. 

รับรอง   
2.2.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   ๑๑,๘๖๐ บาท 
 

                         2.3  ตําแหนง  บุคลากร  ระดับ  3-5  สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
2.3.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่

เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
2.3.2  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการปกครอง  รัฐประศาสน

ศาสตร  การบริหาร กฎหมาย บริหารธุรกิจ  การบริหารรัฐกิจ  รัฐศาสตร  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได   

2.3.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   ๑๑,๘๖๐ บาท 
 

  2.4  ตําแหนง  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ  3-5  สังกดัสํานัก
ปลัดเทศบาล 

2.4.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 

2.4.2  ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบเทาไดไมต่ํากวานี้ทางเคมี  กฎหมาย  รัฐศาสตร  
รัฐประศาสนศาสตร  วิศวกรรมศาสตร  วิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมไฟฟา  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม  สิ่งแวดลอม  สถาปตกรรม  กอสราง  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิศวกรรมความปลอดภัย  การ
จัดการสาธารณภัย  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.  กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได  โดยตองไดรับ
การฝกอบรมตามหลักสูตรการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ภายใน 1 ป  นับตั้งแตวันที่ไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง 

2.4.3  ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   ๑๑,๘๖๐ บาท 
 

    2.5 ตําแหนง  นักวิชาการเงินและบัญช ี ระดับ  3-5  สังกัดกองคลัง 
2.5.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่

เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
2.5.2 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร 

เศรษฐศาสตร  การจัดการการคลัง  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได 
2.3.3   ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   ๑๑,๘๖๐บาท 

 

    2.6 ตําแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายได  ระดับ  3-5 สังกัดกองคลัง 
2.6.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่

เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
2.6.2 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร  

เศรษฐศาสตร บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (สําหรับทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ตองศึกษาวิชาการ
คลัง  การเงินและการบัญชี มาไมนอยกวา 30 หนวยกิต)  หรือทางอ่ืนที่ ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได   
   2.6.3   ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น   ๑๑,๘๖๐ บาท 
 

         /2.7 ตําแหนง  วิศวกรโยธา..... 
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 2.7 ตําแหนง  วิศวกรโยธา ระดับ  3-5  สังกัดกองชาง 
             2.7.1  เปนพนักงานเทศบาล  ที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 3  ของสายงานที่
เริ่มตนจากระดับ  1  หรือระดับ  2 
       2.7.2 ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางวิศวกรรมโยธา  วิศวกรร
ชลประทาน  วิศวกรรมสุขาภิบาล  วิศวกรรมสํารวจ  หรือทางอ่ืนที่  ก.ท.กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได  และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )    
   2.7.3 ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น ๑๑,๘๖๐   บาท 

 

  3.  การรับสมัครสอบคัดเลือก  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ใหผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  ขอยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกดวยตนเอง ไดที่งานการ
เจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา               
โทร.  0-4428-2783   ตั้งแตวันที่ 8  เมษายน  2557 ถึง 30  เมษายน  2557  ระหวางเวลา                  
08.30-16.30น.  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยผูสมัครสอบคัดเลือกตองตรวจสอบและรับรองตัวเองวา
ถูกตองและมีคุณสมบัติครบถวนตามคุณสมบัติในตําแหนงที่สมัครนั้น 
 

  4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตองยื่นพรอมใบสมัคร 
       ผูประสงคสมัครสอบคัดเลือก  ใหยื่นใบสมัครดวยตนเองตอเจาหนาที่รับสมัครสอบ  
คัดเลือก  พรอมดวยหลักฐานซึ่งผูสมัครไดรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือชื่อกํากับไวในเอกสารทุกฉบับ
ดังตอไปนี ้
       (1)  ใบสมัคร  พรอมรูปถายเครื่องแบบขาราชการหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวม
แวนตาดํา ขนาด1 นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไมเกิน  6  เดือน  จํานวน  3 รูป  และใหผูสมัครเขียนชื่อ - สกุล             
หลังรูปถายดวยตัวบรรจง  (ผนวก ข) 
       (2)  สําเนาภาพถายทะเบียนบานและบัตรประจําตัวพนักงานเทศบาล  อยางละ 1 ฉบับ 
       (3)  สําเนาภาพถายใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงวาเปนผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการสอบคัดเลือก   จํานวน  1  ฉบับ 
       (4)  ใบรับรองแพทยที่แสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามประกาศคณะกรรมการกลาง  
พนักงานเทศบาล เรื่อง กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 7  
พฤศจิกายน  2545  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจรางกาย  จํานวน  1  ฉบับ 
       (5)  สําเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาล   จํานวน  1  ฉบับ 
       (6)  สําเนาภาพถายหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชนทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล   
จํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยใหผูสมัครลงชื่อรับรองสําเนากํากับไวดวย  
       (7)  หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีตนสังกัดอนุญาตใหมาสมัครสอบคัดเลือก                 
(ผนวก ง)            
                        (8)  แบบประเมินบุคคลเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตํ าแหน ง  (ผนวก ค)                     
จํานวน 1  ชุด  
       สําหรับการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้  ใหผูสมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองวา
เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏวาผู สมัครรายใด                          
มีคุณสมบัติไมครบถวน  เทศบาลตําบลบานใหม จะถือวาเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครเขารับการสอบ
คัดเลือก และไมมีสิทธิไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 
 
                   /5.  คาธรรมเนียม……………. 



 

5.  คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 
       ผูสมัครสอบคัดเลือกตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกคนละ 200 บาท  
เงินคาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกจะไมคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธิเขาสอบแลว 
 

  6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก  และสถานที่ดําเนินการสอบ
คัดเลือก 
       คณะกรรการสอบคัดเลือกฯ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบคัดเลือก สถานที่สอบ
คัดเลือกและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา  ภายในวันที่   7  พฤษภาคม   2557       

  7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลบานใหม  จะดําเนินการสอบคัดเลือก  ในวันอาทิตยที่  25   พฤษภาคม  
2557  สําหรับสถานที่และระยะเวลา  จะประกาศใหทราบอีกครั้ง  โดยปดประกาศไว ณ  สํานักงานเทศบาล
ตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   
 

  8.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 
       หลัก เกณฑและวิ ธี การสอบคัด เลื อก  กํ าหนดคะแนนรวม   300  คะแนน                       
แยกรายละเอียด ดังนี้ 
       ก. ความรูความสามารถทัว่ไป (คะแนนเต็ม 100  คะแนน)   
          ทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา                
การควบคุมงาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน การติดตอ
ประสานงาน  กฎหมาย  ระเบียบ  และขอบังคับทั่วๆ ไป  ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  และความคิดเห็น
ทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน  นโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด  และอื่นๆ ที่จําเปน
สําหรับตําแหนงตามแนวทางท่ีระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนงโดยวิธีสอบขอเขียน  โดยมีเนื้อหาวิชา  ดังนี้  
        -  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 
        -  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.2539  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
        -  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง  พ.ศ.2539 
        -  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ.2539 
        -  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 
        -  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
        -  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
        -  นโยบายรัฐบาล 
        -  เหตุการณปจจุบัน 
     

       ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100  คะแนน) 
          ทดสอบความรู   ความเขาใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนั้นโดยเฉพาะ  
โดยวิธีสอบขอเขียน  หรือใหทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม  
(ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง) 
 

       ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม  100  คะแนน) 
          ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ ตามที่กําหนดใน
แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที่ ก.ท. กําหนด   

        ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนซึ่งตองทําการสัมภาษณก็อาจสัมภาษณก็ได  
โดยนําผลการประเมินของผูบังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณดวย   
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         /9.  เกณฑการตัดสิน 

  9.  เกณฑการตัดสิน 
       การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา  ตองเปนผูที่ไดรับคะแนนในแตละ
ภาคที่สอบตามหลักสูตรไมต่ํากวารอยละหกสิบ  การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรครบทุกภาคและให
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
 

  10.  การทุจริต 
                         ในกรณีที่ปรากฏวามีการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริต อันอาจทําใหเกิดความไมเปน
ธรรมในการสอบคัดเลือกจะรายงานให  ก.ท.จ.นครราชสีมาทราบ  เพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบ
ครั้งนี้ทั้งหมด หรือพิจารณายกเลิกการสอบที่เกิดจากการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร  
ในกรณีที่ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว  ก็ใหดําเนินการสอบเฉพาะภาคนั้นใหม  สําหรับผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการทุจริต  หรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 
 

11. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       เทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จะขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได  โดย
เรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมสูงลงมาต่ําตามลําดับ  ในกรณีท่ีมีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูสอบได
คะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา  ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับ
ตําแหนงเทากัน  ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 
ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน  ใหผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา  โดยขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไวไมเกิน  2  ป  นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี   
       
  12. การขึน้บัญชีผูสอบคัดเลือกได 
       เทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมืองนครราชสีมา  จะขึ้นบัญชีสํารองผูสอบคัดเลือกได  
ไวไมเกิน  2  ป  นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี  หลังจากที่มีการบรรจุและแตงตั้งผูผานการสอบคัดเลือกไดจะถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
       ๑2.๑ ผูนั้นไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกไดไปแลว 

     ๑2.๒ ผูนั้นขอสละสิทธิในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สอบคัดเลือกได 
     ๑2.๓  ผูนั้นออกจากราชการไปไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม กอนที่จะไดรับการแตงตั้ง 
     ๑2.๔  มีการประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกใหม 
     ๑2.๕  หากภายหลังปรากฏวาเปนผูมีคุณสมบัติไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ

ตําแหนงที่สอบคัดเลือกนั้น 
                         ๑0.๖ เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  มีมติในเรื่องดังกลาวเปน
อยางอ่ืน 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่    24   เดอืน  มีนาคม   พ.ศ. 255๗ 
 
                                                             
 
 
     (นางสํารวย  ชุนเกาะ) 
          นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม  
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